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Allen

Hierbij de bijgewerkte NKC actielijst van vandaag openstaande acties dagstart en actiepunten NKC kernoverleg
Morgen is NKC kernoverleg om 12 30 uur
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Onderwerp Actielijst NKC Dagstart en Kernoverleg

Dag alien

Hier de actuele versie van de actie en besluitenlijst van het Kernoverleg en de Dagstart van het NKC

Mijn voorstel is om deze morgen even door te lopen en afgevinkte acties te verplaatsen naar beneden Zo houden

we van beide overleggen altijd een goed beeld van de lopende en continue acties en besluiten En zien we

ondertussen ook wat er gedaan is

Voor NCTV collega s ie vindt het bron document in deze map

Groet

10 2e

alleen samen krijgenwe

corona onder controle 1

Eenheid Communicatie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV

Nationaal Crisis Centrum NCC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
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Aanwezig op ma fe m vrij

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

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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j[IUiEjSl@minvws nl]10 2e 10 2ej 10 2eTo |@minvws nl]
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10 2aFrom

Sent Thur 3 12 2020 7 44 45 PM

Subject Vraag 50Plus 3 mantelzorgers en thuiszorg
Received

Vraag 50Plus 3 mantelzorgers en thuiszora docx

Thur 3 12 2020 7 44 46 PM

Kan ik dit zeggen of overbelast ik dan de huisartsen
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

i 2e Directie Publieke

Gezondheid

Crisisbeheersing en

InfecUeziekten

i 2e @endurit nl

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 60 49

F 070 340 78 34

www rijksove rheid nl

Kenmerk

DCo 203774

Uw brief

17 03 2020
Datum

Betreft Hardere maatreglen COVID 19

Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Geachte heer HMTW31

In uw brief van 17 maart jl vraagt u zich af waarom het kabinet niet veel hardere

maatregelen heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus Uw voorstel is om

heel Nederland twee weken in quarantaine te doen waarna het virus verdwenen is

Helaas is het niet zo eenvoudig als u dat voorsteit Het is niet bewezen dat het

virus na twee weken volledige quarantaine opeens verdwenen is

Bij het nemen van besluiten over de maatregelen die het meest effectief en

haalbaar zijn laat het kabinet zich adviseren door de deskundigen van het

Outbreak Management Team OMT Deze deskundigen hebben aangegeven dat

het niet noodzakelijk is voor de bestrijding van het virus om heel Nederland in

quarantaine te doen Dat betekent niet dat er geen strenge maatregelen zijn

afgekondigd zoals thuisblijven tenzij het echt niet anders kan 1 5 meter afstand

houden boodschappen doen in je eentje niet op bezoek bij kwetsbare mensen en

je niet met meerdan twee mensen buiten begeven Maatregelen die de vrijheid
van Nederlanders fors inperken en die veel mensen ook zwaar vallen Maar

waarvan ook iedereen begrijpt waarom ze noodzakelijk zijn en die door vrijwel
iedereen goed worden nageleefd

In de persconferenties heeft de minister president nog eens benadrukt hoe

belangrijk het is dat het overgrote deel van deze maatregelen van kracht blijft
ondanks het feit dat het de goede kant opgaat in Nederland

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend

de Minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport
namens deze

10 2e

dhr ing 10 2e

Pagina 1 van 1



366171

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Artsenfederatie KNMG

T a v de heer Keijzer en mevrouw Kalsbeek

Postbus 20065

3502 LB UTRECHT

Directie Publieke

Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

www iljksoverheid nl

Inlichtingen bij

l@minvws nl

Kenmerk

1667446 203632 PG
Datum

Betreft Brief narnens de federatiepartners van Artsenfederatie

KNMG OMT en BAO
Uw brief

Bijlage n

Geachte heer Keijzer mevrouw Kalsbeek Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Hartelijk dank voor uw aanbod van 20 maart jongstleden om uw voorzitter af te

willen vaardigen in het Outbreak Management Team OMT voor de COVID 19

epidemie

De inhoudelijke advisering en de bestuurlijke besluitvorming bij uitbraken en

epidemieen vindt in Nederland gescheiden plaats in respectievelijk het OMT en het

Bestuurlijk afstemmingsoverleg BAO

De staande inrichting en werkwijze van het OMT is gebaseerd op het consulteren

van individuele deskundigheid ten aanzien van de medisch epidemiologische

problematiek die aan de orde is Er zijn een beperkt aantal 7 vaste leden

Hiertoe behoren deskundigen op het terrein van de infectieziektebestrijding
voorgedragen door het NHG de NVMM de VIZ het LOI en een arbo deskundige
via AMT Voor het overige worden specifieke inhoudsdeskundigen ad hoc in het

OMT geroepen vaak in overleg met een beroepsvereniging of vakgroep van een

universiteit Vertegenwoordigers van brancheorganisaties zoals de Federatie

KNMG passen daarom anders dan bij een heel specifieke inhoudelijke vraag niet

binnen de opdracht en samenstelling van het OMT

Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO kent vaste leden Andere

bestuursorganen of vertegenwoordigers van branche organisaties worden soms

ten behoeve van de efficiency en slagvaardigheid afhankelijk van de agenda en

op ad hoc basis uitgenodigd

Het is goed te vememen dat uw federatie frequent overleg voert met de brede

groep van lid organisaties over de COVID 19 ontwikkelingen Ik hou graag

periodiek contact met u

Pagina 1 van 2
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Directie Publieke

Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Onder dankzegging voor uw bereidheid daartoe verblijf ik

Hoogachtend

Kenmerk

1667446 203632 PG
10 2e

mw drs
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1 Toelichting crisisstructuur communicatie mstructies en overleggen Uit

verslag Breed koepeloverleg met het veld dd 16 3

• De directeur Publieke Gezondheid VWS |
Nederland uit twee hoofdsporen bestaat

• Hoofdspoor 1 Outbreak Management Team OMT en Bestuurlijk Afwegingsoverleg BAO

zie folder https www rivm nl sites default files 2018

ll 20180704 20Brochure 20lan del ijke 20ad vise ring 2Qbij 20infectieziekte 20dreiging

llicht toe dat de crisisstructuur in10 2»

en 20en 20 crises 20v2018def O pdf

o Het OMT bestaat uit experts op het gebied van infectieziektenbestrijding die VWS

adviseert Het OMT staat onder leiding van de directeur Centrum

Infectieziektenbestrijding Clb van het RIVM

verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd waaronderde artsen

infectieziektenbestrijding epidemiologen virologen en medisch microbiologen
o Het BAO adviseert de minister in dit geval MMZS De BAO kern bestaat uit o a de

VNG het Veiligheidsberaad de GGD en de meest betrokken koepels Soms zijn ook

andere departementen betrokken

Hoofdspoor 2 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing ICCB en de Ministeriele

Commissie Crisisbeheersing MCCB

o In de ICCB en MCCB komen resp de departementen en bewindspersonen samen Zij

kijken in de voile breedte wat nodig is De besluitvorming in de ICCB MCCB is

belangrijk geworden in deze coronacrisis

• MMZS vult hierop aan dat het ankerpunt telkens Iigt bij experts hoe lastig dat soms ook is

Besluiten moeten gebaseerd zijn op advisering van het OMT BAO en besluitvorming in de

ICCB MCCB

10 2e In het OMT zitten
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CONSIGNAT1ERAPP0RT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een

verzendlijst van DCC VWS U wordt verzocht contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft

over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden ingezet
Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u datdoorgeven aanBrnSgiminvws nl

10 Z»Van

Datum en tijdstip melding 21 januari 2020

RIVM LCINaam melder

Onderwerp Update Corona virus China

• Het aantal patienten dat is gediagnostiseerd met het

nieuwe Corona virus is volgens de Chinese autoriteiten

opgelopen tot bijna 300

• Er zouden tot nu toe 6 personen aan het virus zijn

overleden Ook buiten China zijn enkele patienten

bevestigd in Thailand Taiwan en Zuid Korea

• Het is bevestigd dat het virus van mens op mens

overdraagbaar kan zijn ook behandelend medisch

personeel is besmet geraakt
• Er zijn echter geen aanwijzingen voor aanhoudende

mens op mens overdracht Onder ruim 700 contacten

van patienten is het virus niet verspreid Het is nog niet

duidelijk op welk moment patienten besmettelijk zijn

• De WHO organiseert morgen een Emergency meeting

om te bespreken welke internationale maatregelen

nodig zijn en of het nieuwe Corona virus als PHEIC

Public Health Emergency of International Concern

wordt uitgeroepen
• Het risico op verspreiding naar en binnen Europa is

volgens de ECDC afgelopen vrijdag nog steeds laag Er

gaan geen directe vluchten vanuit Wuhan naar

Nederland Daarnaast vinden er exit screeningen plaats

op de luchthaven van Wuhan

Inhoud

• Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een bericht gestuurd

naar de GGD en microbiologen en

infectieziektespecialisten over de nieuwe ziekte en wat

zij moeten doen indien zich er mensen melden met

klachten die in Wuhan zijn geweest
• Het RIVM heeft op haar website een informatiebericht

geplaatst https www rivm nl coronavirus nieuw

corona virus in China

Actie
• Indien nodig kan bij het ErasmusMC en RIVM

diagnostiek worden ingezet
• Het RIVM organiseert aanstaande vrijdag een Outbreak

ManagementTeam Dit team van deskundigen

adviseert VWS over het virus en eventueel te nemen

maatregelen Onderwerp van gesprek is in ieder geval

of het nieuwe Corona virus als A ziekte aangemerkt
moet worden
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CONSIGNAT1ERAPP0RT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een

verzendlijst van DCC VWS U wordt verzocht contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft

over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden ingezet
Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u datdoorgeven aan^^S minvws nl

Van 10 2e 10 26

Datum 23 januari 2020

RIVM LCINaam melder en instelling

Onderwerp Update nieuw Corona virus China

• De twee personen die zich hebben gemeld bij het

LUMC met verkoudheidsklachten blijken niet besmet

met het corona virus

• Ook een Chinese man die via Schiphol is gevlogen en

tijdens de vlucht ziek werd is negatief bevonden op

het nieuwe corona virus

• Er is nog geen uitkomst uit de WHO Emergency

Meeting Er wordt vandaag een terugkoppeling
verwacht

• Het ECDC stelt dat verdere verspreiding van het virus

buiten China mogelijk is Het risico op een geval van

verspreiding naar Europa is door het ECDC verhoogd
naar moderate Het risico voor een cluster verdere

verspreiding in de EU blijft laag
• De stad Wuhan is volledig afgesloten Het OV

vliegverkeer treinen bussen is gestopt Ook

snelwegen zijn gesloten De stad van 11 miljoen
inwoners zit dus in een soort quarantaine

Inhoud

Er wordt een Kamerbrief voorbereid waar het nieuws

van de WHO en de risico inschatting van het ECDC

worden meegenomen

Er is een woordvoeringslijn opgesteld voor VWS

Het RIVM plaatst vandaag informatie en Q A s op hun

website voor bezorgde burgers

VWS staat in contact met de ambassade in China

Vandaag zullen de uitnodigingen voor het Bestuurlijk

Afstemmingsoverleg verstuurd worden Dit overleg

vindtdinsdag plaats

Er wordt een annotatie voor de MR voorbereid waarin

staat dat overwogen wordt het nieuwe corona virus als

A ziektete classificeren als dat advies uit het Outbreak

Management Team blijkt

Actie
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Factsheet Mondelinge Vraag

Onderwerp het lid JANSEN PVV aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het bericht 60

nieuwe coronabesmettingen in NL in totaal 188 mensen besmet Trouw zaterdag 7 maart 2020

https www trouw nl binnenland 60 nieuwe coronabesmettingen in nederland in totaal 188 mensen

besmet~b7502556

Bron van artikel NOS

Naam dossierhouder

Telefoonnummer dossierhouder

10 2e PG

10 2e

Het artikel in Trouw geeft een feitelijke update van de stand van zaken op

zaterdag 7 maart aantal nieuwe gevallen overlijden van eerste patient
ziekenhuismedewerkers Amersfoort Vindicat studenten negatief ad vies

Noord Brabant

Samenvatting van

onderwerp dat

voorligt

De context van het

onderwerp

Corona uitbraak

Wat vinden wij van

het bericht

• Het artikel beschrijft heel feitelijk de actuele stand van zaken op

zaterdag 7 maart

• Daarnaast beschrijft het artikel dat voor het eerst een patient is

overleden aan de gevolgen van besmetting door het coronavirus

• De minister vindt het heel verdrietig dat inmiddels drie personen zijn
overleden aan de gevolgen van het coronavirus Hij heeft hun familie

vrienden en dierbaren veel kracht en sterkte toe gewenst
• Het is van belang dat alle mensen hun gezondheid goed in de gaten

houden Zodra zij voldoen aan de criteria van het RIVM dienen

mensen contact op te nemen met hun huisarts Dat wil zeggen

o Wanneer mensen koorts hebben vanaf 38 graden
o EN luchtwegklachten hebben

o EN in contact zijn geweest met een coronapatient OF in een

risicogebied zijn geweest

Kernboodschap

• Daarnaast geldt momenteel voor de provincie Noord Brabant het

aanvullende advies om sociale contacten zoveel als mogelijk te

vermijden bij luchtwegklachten en of koorts |ET OP STAND VAN

ZAKEN MA 9 MAART

Handelingsperspectief
wat kunnen we als

VWS doen of

toezeggen

• Het RIVM praat mij dagelijks bij over de stand van zaken

• Wanneer het RIVM mij adviseert om richtlijnen adviezen aan te

passen informeer ik de Kamer daar over

Politieke afspraken
regeerakkoord
convenant

coalitieafspraken
e d

N v t

Feiten cijfers • Cijfers worden dagelijks bijgewerkt
• Stand van zaken maandag 9 maart 2020 14 00 uur

O 10t®|

Tijdens het Plenair Debat Coronavirus d d 5 maart zette de PVV

vraagtekens bij de gekozen aanpak van de minister In de ogen van de

Overig
zoals heikele punten

1
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en pers PW leidt het OMT de crisis in plaats van de minister In zijn ogen heeft

de Kamer te weinig regie
• Het is van belang continu te blijven uitstralen dat u in in control bent

en de regie in handen heeft

• De adviezen van het RIVM zullen de komende dagen mogelijk steeds

meer verregaand van aard worden Bijvoorbeeld wanneer steeds

minder kinderen of werknemers thuis moeten Dat zou kunnen

bijdragen aan onrust Ook kunnen deze adviezen een gevoel van

onbegrip oproepen Zeker als van mensen steeds meer gevraagd
wordt

Spreektekst
in bullits kort max 1 a4

Ten eerste

• Allereerst vind ik het heel verdrietig dat personen zijn overleden aan de gevolgen van

het coronavirus Ik wens hun familie vrienden en dierbaren veel kracht en sterkte toe

• Daarnaast wens ik natuurlijk ook alle patienten die nog ziek zijn door het virus beterschap
toe Ik hoop datzij allemaal snel herstellen

Oproep

Ik vind het van groot belang dat we deze uitbraak van het coronavirus zo lang mogelijk
weten in te dammen

Het is aan ons allemaal om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen

Vooral de oudere mensen zijn extra kwetsbaar voor dit virus

Het is dan ook van belang dat iedereen contact opneemt met zijn huisarts ais hij zij voldoet

aan de criteria van het RIVM

Dus als je koorts en luchtwegklachten hebt en als je in een risicogebied in het buitenland

bent geweest of contact gehad hebt met een coronapatient
Mensen in Noord Brabant wordt daarnaast geadviseerd om thuis te blijven als ze

luchtwegklachten of koorts hebben

Voor vragen kunnen mensen terecht op de website van de rijksoverheid het RIVM of

kunnen ze bellen met 0800 1351

Aanpak crisis

Ik sta in continue verbinding met het RIVM die mij van informatie en advies voorziet

Op basis daarvan bekijk ik telkens wat nodig is En informeer ik uw Kamer hierover

Een beiangrijke rol in deze crisis is weggelegd voor de huisartsen en de GGD en

Zodra een persoon positief bevonden wordt start de GGD direct een contactonderzoek

Deze personen worden zo snel mogelijk door de GGD op de hoogte gebracht
Hen wordt geadviseerd hun gezondheid goed in de gaten te houden en twee maal daags
hun temperatuur op te meten

2



366185

Q A s

Is de minister nog wel in control in deze uitbraak

• Ik wil de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken
• Daamnee beschermen we de gezondheid van iedereen maar vooral die van oudere mensen

en mensen die kwetsbaar zijn
• Ook houden we de zorg zo maximaal beschikbaar voor andere zorg
• Ik snap dat dit veel vraagt van iedereen in dit land

• Ik sta in continue verbinding met het RIVM die mij van informatie en advies voorziet

• Op basis daarvan bekijk ik telkens wat nodig is

• En informeer ik uw Kamer hierover

Hadden mensen wel moeten gaan skien in Noord Italie

• De ontwikkelingen in Italie en de rest van Europa en de wereld zijn de afgelopen week snel

gegaan

• Veel van de patienten waren al in Italie op het moment dat de uitbraak daar nog beperkt
was

• Toen bekend werd dat het aantal patienten in Italie snel uitbreidde heeft de minister van

Buitenlandse Zaken de reisadviezen richting noord Italie aangescherpt

Zijn de RIVM richtlijnen niet te slap

• De richtlijnen van het RIVM zijn aan de ene kant bedoeld om zo veel mogelijk patienten zo

snel mogelijk in beeld te kunnen krijgen
• Aan de andere kant moeten we onze huisartsen niet overbelasten

• Daarom zijn deze richtlijnen zo opgesteld dat we iedereen die mogelijk corona heeft zo

snel mogelijk in beeld krijgen

Wat moeten alle mensen in dit land die helemaal niet kunnen thuiswerken

De adviezen van het RIVM zijn opgesteld om de verspreiding van het virus maximaal te

beperken
Thuiswerken vermindert het aantal contacten tussen mensen en beperkt dus de

verspreiding van het virus

Daarmee beschermen we de gezondheid van vooral oudere en kwetsbare mensen

maximaal

Maar ik snap ook dat dit veel vraagt van mensen

Zeker als je kinderen hebt voor iemand moet zorgen of als je niet zo maar thuis kan

werken

Ik ben in overleg met rmir^coMeo^^WQ^terKoohme^svan_S4pci a I e Zaken en

Werkgelegenheid over AANVULLEN OBV INPUT SZW

Had u kunnen voorkomen dat er al drie Nederlanders zijn overleden

• Ik vind het heel verdrietig dat drie personen zijn overleden aan de gevolgen van het

coronavirus

• Ik wens hun familie vrienden en dierbaren veel kracht en sterkte toe

• Bij de meeste patienten bij wie coronavirus wordt vastgesteld volstaat het om thuis in

quarantaine uit te zieken

• Maar een deel van de patienten is al ernstig ziek en dan komt corona daar boven op
• Deze mensen worden dan ook behandeld op de Intensive Care

3
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• Ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen die al kwetsbaar zijn ook nog besmet raken

met het coronavirus

• Het is dus van belang dat de verspreiding van het virus maximaal beperkt wordt

4
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Beste col leg a s

Dit is de 9e dagelijkse update met informatie en tips Deze keer heeft de mail een iets andere opzet
dan anders naar aanleiding van vragen die kregen over structuur processen en afstemming
rondom de Coronacrisis nu er 2 bewindspersonen samen verantwoordelijk zijn er en er steeds

meer beleidsdirecties bij de crisis betrokken zijn Nog niet alles is helemaal duidelijk maarwe

proberen om met deze mail zo veel mogelijk vragen te beantwoorden De komende tijd zullen we

je hierover verder informeren Onder meer over mogelijke verschuivingen in de portefeuilles en

hoe verder om te gaan met de stukkenstroom van de niet Corona gerelateerde stukken

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar namens de hele BR ongelooflijk veel waardering
voor al het werk dat de VWS ers verzetten thuis of op het departement En veel dank voor al het

werk dat de afgelopen dagen onder tijdsdruk verzet is onder andere voor het beantwoorden van

Kamervragen de brief aan de Tweede Kamer en de ondersteuning van het debat van vandaag

In deze mail gaan we nader in op hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu

lopen

Hoe ziet de crisisstructuur eruit organogram bijlage 1 en het weekschema bijlage 2

Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de

crisisstructuur

Ik word gevraagd om een deel van een brief aan de TK aan te leveren hoe werkt dat

Hoe worden burgervragen over Corona afgehandeld
Een Q A op Rijksoverheid nl mist of klopt niet meer hoe kan ik dat laten aanpassen
Ik heb een vraag voor het RIVM wat doe ik daarmee

1

2

3

4

5

6

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit

Zie bijlage 1 voor een visuele weerqave van de crisisstructuur

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een interdepartementale crisisorganisatie
gericht op corona en wordt centraal gecoordineerd door de NCTV

VWS is verantwoordelijk voor 2 van de 5 projecten die binnen deze crisisstructuur zijn
gedefinieerd
Dagelijks is ereen Interdepartementaal Afstemmings Overleg IAO waar deze alle 5 worden

doorgesproken
Het project 1 maximaal controleren olv dPG en project 3 zorg voor kwetsbaren olv dLZ Via

de directie ZJCN is VWS ook aangesloten bij het project Caribisch Nederland maar de

projectdirecteur is Mark de Groot van BZK

Dagelijks is ereen IAO waarin 5 projecten zijn benoemd waarvan twee bij VWS liggen
Deze organisatie bedient een aparte ministeriele commissie een soort crisisministerraad

onderraad MCCb met eigen ambtelijke voorportalen en een hoogambtelijk voorportaal het

ICCb Dat betekent dat alles rondom corona zoveel mogelijk interdepartementaal wordt

afgestemd en dat besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

Intern VWS is dit als voIgt georganiseerd

Het DCC departementaal Crisis Centrum van PG is intern verantwoordelijk voor de crisis

coordinatie m minvws nl en is dus de ingang voor beide projecten
Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Het OTCb

wordt voorgezeten door dPG Hierin zijn de meest nauw betrokken VWS directies onderdeel

van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale MBTCb en indien relevant

interdepartementale IAO ICCb MCCb besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naarde mBTCb ministeriele

beleidsteam crisisbeheersing waarin bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en

een aantal aangewezen directeuren zitting hebben Voorzitter is de DGV

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk
crisisvoorportaal interdepartementale commissie crisisbeheersing ICCb waarin de

DGV VWS vertegenwoordigt Besluiten uit het ICCb worden doorgeleid naar het

politieke overleg ministeriele commissie crisisbeheersing MCCb waarin namens VWS

minister De Jonge en minister Van Rijn zitting hebben

Omdat er nu sprake is van een crisis op het gebied van infectieziekten is er ook een OMT

Outbreak Management Team Dit is een overlegstructuur van het RIVM waarin experts op het
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gebied van infectieziekten zitten die gevraagd en ongevraagd advies geven Dit advies wordt

gestuurd naarde DGV welke de adviezen bespreekt in het BAO Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg Het BAO geeft bestuurlijke inkleuring aan het OMT advies Het BAO

stuurt deze adviezen naar de Minister van VWS en het ICCb ter verdere interdepartementale
afstemming

In biilaqe 2 kun ie een overzicht vinden van de inter departementale verqaderstructuur inclusief

de namen van de deelnemers

Ad 2 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de

crisisstructuur

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen

de lijn de besluitvorming voor coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra

afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is onder andere verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen
afstemming met NCTV

coordinatie verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is

verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming
verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming
met de crisisstructuur van corona gerelateerde zaken

Ad 3 Ik word gevraagd om een deel van een brief aan de TK aan te leveren hoe werkt

dat

Het uitgangspunt is om een verzamelbrief per week naar de TK te sturen Deze brief wordt

gecodrdineerd vanuit de directie PG door crisis coordinatie DCC

Vanuit het crisis coordinatie team of de BPZ adviseurs komt steeds informatie wanneer tekst

voor deze brief moet worden aangeleverd
De verzamelbrief wordt gecoordineerd door PG beleid

@minvws nl en

101 28

10 2e 10 2e 10 2e l@minvws nl

De onderdelen die door de verschillende directies worden ingebracht dienen al inhoudelijk te

zijn afgestemd met de desbetreffende DG

De verzamelbrief wordt afgestemd met NCTV door de collega s van Crisis Coordinatie en loopt
via DGV naarde BWP

NB Wanneer er toch een losse Kamerbrief moet komen kun je contact opnemen met de BPZ

adviseur van de desbetreffende DC Zij kunnen je helpen met afstemming met crisis coordinatie

Ad 4 Hoe worden burgervragen over Corona afgehandeld

Burgervragen komen via DCo binnen Als er inhoudelijke vragen zijn worden deze doorgezet naar

het schrijfteam van crisis coordinatie Hierin zitten medewerkers van de beleidsdirecties zij zorgen

voor antwoorden voor de burgervragen brieven eventueel in afstemming met de beleidsdirecties

Veelvoorkomende burgervragen worden ook als Q A opgenomen op rijksoverheid nl

Ad 5 Een Q A op Rijksoverheid nl mist of klopt niet meer hoe kan ik dat laten

aanpassen

Als je Q A s wilt toevoegen of wijzigen op rijksoverheid nl kun je deze aanleveren bij Crisis

Coordinatie via

en zetten deze door naar het National Kernteam Crisiscommunicatie NKC

101 28 Zij zorgen ervoor dat a lie Q A s inhoudelijk consistent zijn

Het NKC levert de Q A s aan bij rijksoverheid nl Als het NKC zelf Q A s wil toevoegen zal

Crisis Coordinatie via Ingeborg deze vragen uitzetten bij de beleidsdirecties

Ad 6 Ik heb een vraag voor het RIVM wat doe ik daarmee

Vragen voor het RIVM of het OMT kun je sturen aan collega s van PG 10 128
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it 10 2 {10J 2e | aminvws nl en

l@minvws nl inventariseren de vragen en coordineren richting
het RIVM Om de coordinate en afstemming van deze vragen soepel te laten verlopen zullen er

vanuit het crisis coordinatie team liaisons bij de verschillende overleggen worden aangesteld

Tninvws nL
m m

Met vriendelijke groet

10 2e

Secretaris Genera a I VWS
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Betrokken Partijen bij Outbreak Management Team

Coronavirus

Vaste OMT leden

RIVM

• Voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Medische

Microbiologie NVMM

• Vereniging van infectieziekten VIZ Internist

infectiologen

• Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB

• Landelijk Overleg Infectieziekten LOI

• Nederlands Huisartsen Genootschap NHG

Aanvullende leden bii OMT Coronavirus

Deskundigen Infectiepreventie arts microbiologen en

infectiologen uit alle ROAZ regio s een vertegenwoordiger van

Ambulancezorg Nederland AZN diverse centra van het RIVM

en andere specialisten internist infectioloog viroloog

vertegenwoordiger van het referentielaboratorium een arts

microbioloog en een communicatiedeskundige

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Coronavirus

Aan het BAO hebben vertegenwoordigers deelgenomen van

GGD GHOR ziekenhuizen huisartsen ambulancezorg

verpleeghuizen thuiszorg gehandicaptenzorg en regionale

overleggen acute zorg van de voorzitters veiligheidsregio s en

van enkele ministeries
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Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Cora van Nieuwenhuizen

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Den Haag 13 maart 2020

Om de instroom van mensen die mogelijk het COVID 19 bij zich dragen in

Nederland zoveel mogeiijk te beperken verzoek ik u aiie

passagiersviuchten uit hoog risicogebieden op de kortst mogelijke termijn

te verbieden Het Outbreak Management Team heeft geadviseerd deze

mogeiijkheid in kaart te brengen Het gaat om de volgende gebieden
Italie China {inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran Mogelijk komen

hier op enig moment andere landen bij of gaan er landen af Daarvan zal

ik steeds terstond op de hoogte stellen Ik ben bereid om over eventuele

meerkosten om het transport van medische goederen door te kunnen

laten gaan constructieve afspraken te maken voor hoog risicogebieden
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Crisisstructuur

Overleg Frequence

OTCb operationeel team

crisisbeheersing

Dagelijks om 9 00

mBTCb ministerieel

beleidsteam crisisbeheersing

Dagelijks om 11 30

Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing
ICCB

Elke dinsdag en donderdag om

14 00

Ministeriele Commissie Elke dinsdag en donderdag om

16 00Crisisbeheersing MCCB

IAO interdepartementaal
afstemmingsoverleg

Dagelijks rond 10 uur

Bestuurlijk Afwegingsoverleg
BAO

Maandag

MaandagOutbreak Management Team

QMT
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI RIVM

12 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

E mail

Telefoon 10 2e

Positieve

Cases
Coronavirus COVID 19

Nederland

N 614

Samenvatting Data status 12 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 614 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er vijf zijn

overleden Dit betrof alien oudere patienten met onderliggend lijden Dit is een toename van 111 gevallen ten

opzichte van gisteren Een deel hiervan is te verklaren door het steekproefonderzoek in

Brabantse ziekenhuizen In totaal zijn 86 patienten opgenomen geweest in een ziekenhuis dat zijn er 24 meer dan

gisteren Er is een nieuwe patient in de provincie Utrecht gevonden middels de Nivel peilstations totaal 2

Analyse van de 614 personen laat zien dat 239 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden

procentueel is dat ongeveer evenveel als gisteren Naast Italie 193 zijn andere landen van besmetting Oostenrijk 26

Duitsland 7 Iran 2 Groot Brittannie 2 Frankrijk 2 Kaapverdie 1 en China 1 Nieuwe landen waar de

besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn Belgie 1 Mauritius 1 Spanje 1 en Zuid Korea 1

Voor 123 gevallen is de bron onbekend dat zijn er 33 meer dan gisteren Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek De

meerderheid van de gevallen met een onbekende bron is woonachtig in Noord Brabant 91 van de 123 12 zijn

woonachtig in Limburg en 6 in Gelderland 102 Van degemelde personen is werkzaam in de zorg

Van de 614 gemelde gevallen zijn er 273 woonachtig in de provincie Noord Brabant 50 80 in de provincie Utrecht

14 68 in de provincie Zuid Holland 11 53 in de provincie Limburg 5 en 48 in de provincie Gelderland 11

Casusdefinitie

De casusdefinitie wordt aangepast zoals in OMT vanmorgen besproken

Aanpassingen in Nederlands beleid

In ontwikkeling conform OMT en BAO vandaag

Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 12 maart is het aantal gevallen in Europa aan het stijgen in verschillende aangedane

gebieden en is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig en hoog
voor ouderen en personen met onderliggend lijden

Voor Nederland geldt dat er naast Noord Brabant ook in andere regio s aanwijzingen zijn voor onopgemerkte lokale

transmissie Dit is reden voor aanpassing in beleid wat in de loop van de dag besloten en kenbaar gemaakt wordt
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Deadline 2 maart 2020

Ontworpen door

T
10 2e

M

Datum

nota
Kenmerk

1656391 202730 PG

Zaaknummer

202730ter beslissing Kamerbrief over advies BAO COVID 19

Bijlage n

2

Afschrift aan

Toelichtinq bii vakie deadline in de koptekst briefhoofd Uw kenmerk

Op welke datum is de beslissing reactie van de bewindspersoon of

portefeuillehouder uiterlijk gewenst Aub toelichten bij kopje 2

1 Aanleiding voor deze nota

Adviezen van het Outbreak Management Team OMT en Bestuurlijk

Afstemmingsoverleg BAO over het vervolg van de aanpak van COVID 19

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u de bijgevoegde brief en het advies van het OMT naar de Tweede

Kamer te sturen Het streven is om de brief vandaag nog te sturen

3 Samenvatting en conclusies

Vrijdagmiddag heeft het BAO op basis van een OMT advies advies gegeven

aan de directeur generaal Volksgezondheid over de aanpak van COVID 19

De adviezen zijn vooral gericht op zorgaanbieders en veiligheidsregio s U

kunt het advies overnemen Een overzicht van de voorgestelde

vervolgaanpak is opgenomen in de brief

4 Draagvlak politiek
De Tweede Kamer heeft veel vragen over de aanpak van COVID 19

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Er zijn veel vragen van publiek en media over COVID 19

6 Financiele en personele gevolgen
In de brief zijn geen maatregelen opgenomen die nu tot financiele of

personele gevolgen voor VWS leiden

Pagina 1 van 2
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7 Juridische aspecten en haalbaarheid

Er zijn geen specifieke juridische problemen met de aanpak
Directie Publieke

Gezondheid

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
Binnen VWS CZ LZ GMT DCo en PG

Buiten VWS zorgkoepels voorzitters veiligheidsregio s

Kenmerk

1656391 202730 PG

9 Gevolgen administratieve lasten

Nvt

10 Toezeggingen
Nvt

11 Fraudetoets

Nvt

i10 2e

Beleidsmedewerker

Pagina 2 van 2
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10 2eVan

Aan

Onderwerp
Datum

groep DJ MT

FW afspraken extra call CCT LZ

donderdag 19 maart 2020 09 09 59

Zie actie jeugd

i i minvws nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 23 02

Aan Jonge H M de Hugo |

minvws nl

10 2e ^

minvws nl10 2e i

I MtMea^fi minvws nl

fMHSt8minvws nl

m

| minvws nl |
minvws nl

10 2e 10 2e

I l I minvws nl

Ipminvws nl

minvws nl

I cBiiaieaJ5 minvws nl

10 2e E ro 2e i

I
10 2e

10 2e

■ _ MiaiH3la minvws nl 10 2e

| Miiai«gQBa minvws nl 10 2e 310 2e

10 2e

10 2e e

minvws nl

minvws nlI l 10 2e g]

Onderwerp afspraken extra call CCT LZ

Allen

Naar aanleiding van call net nog even de acties op een rij

1 Verpleeghuiszorg
iiMeaJhpfift contact met NCTV over vorm besluit — voorstel MCCB besluit aanwijzing
op voordracht van MVWS op advies in overleg met Verenso Actie

Tekst aanpassen Actie LZ DGLZ

o Boodschap met gezond verstand en warm hart zoals hoe om te gaan met laatste

levensfase palliatieve fase

o Betere onderbouwing voor deze maatregel die gelinkt wordt aan zinnen uit

OMT advies en in overleg met RIVM

o Relateer het aan observaties in Brabant

o 6 april datum erbij zetten

Bestuurlijk afstemmingsmoment met Verenso en Actiz morgen met in ieder geval
Connie Helder Actiz ZorgthuisNL Verenso Actie LZ DGLZ

2 Andere sectoren

Uitwerken beleidslijn obv OMT advies over social distancing etc voor wijk actie

itiaieDll gehandicapten actie LZ en Jeugd actielUfrlfeQB

3 Vervolg
Morgen bij elkaar brengen en verder proces voor de dag doorspreken
Routes op weg naar MCCB vormgeven

o Bestuurlijk overleg maatregel verpleeghuiszorg
o Gepast Gebruik planning rest voor de dag RIVM afstemming koepels

uitzoeken actie DGLZ

4 Overig
KBBBlverzamelt Q s voor verpleeghuizen Actie

Tot morgen

IMevr

Waarnemend adviseur bestuurlijke en politieke zaken van minister van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

lMH5IB5Ma mi nvws nl

10 2e 5e verdiepingl
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Interne crisis overjeggen 18 maart

Overleg Wie Frequence

Update overleg met MZS DagelijksMZS MZS DGV PG DCo

Coronaoverleg AZ DagelijksAZ SG AZ MP RIVM DGV

Crisisoverleg Corona in relatie tot BES Dagelijks van 15 45

16 30 uur

Stas Staatssecretaris SG

ZJCN 1
10 2e | DCO

adv SG adv stas

Crisisoverleg Corona in relatie tot GGZ

BW MO

Dagelijks van 16 30

17 15 uur

Stas Staatssecretaris PA

stas DGCZ MO

I CZ

iEa»ti5 goi igj

Korrie Louwes DCo

adv10 2e

stas adv DGCZ

Dagelijks meestal

11 00 11 45 uur

DGV BTCB DGV PG DCo CZ IZ

CN GMT J en IGJ

DGLZ MO LZ Z Jeugd
DCo CZ FEZ Meva PA

MVWS

Dagelijks van 9 30

10 30 uur

DGLZ Corona Continuiteitsteam LZ

DGCZ GMTKEI^lof
Karla CZ of

DGCZ kolom crisisoverleg Dagelijks 8 30 of 9 00DGCZ

uur

Stan PZo

VWS als werkgever nieuwe regels en

communicatie

Dagelijks meestal 9 45dOBP pdOBP dBPZpSG

pdBPZ BVA

DCo ^^^
adv pSG

uur

| en

pSG V

Domeinoverleg LZ ouderenzorg en

gehandicaptenzorg

LZ Actiz zorgthuisnL

Verenzo VGN en

ISIVAVG

LZ is secretaris

Jeugd J V OCW VNG

Dagelijks om 11 00 uurLZ

10 2e ioi 2«0

Jeugd Domeinoverleg Jeugd Dagelijks om 11 00 uur

BGZJ beroepsgroepen

clientenorganisaties

lederin MIND LOC Per

Saldo OZJ

Secretariaat I0 2e

Er is niet 1 domeinoverleg Partijen worden

bilateraal op de hoogte gehouden

DagelijksMO
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Externe crisis overleggen

Overleg Wie frequence

BTCb beleidsteam

crisisbeheersing

DGV beleid PG Francine

meestal crisisteam

Dagelijks

Schriftelijk OTCb operationeel Ciska CBA s crisisteam Dagelijks

team crisisbeheersing
Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing
ICCB

£10 2e Elke maandag en donderdagDepartementen

DGV

Minister olv MPIliUieQI

DGV BB

10 2e

Ministeriele Commissie Elke maandag en donderdag
Crisisbeheersing MCCB 10 2e

Bestuurlijk Afwegingsoverleg
BAO

de VNG het

Veiligheidsberaad GGD en

LHV soms andere

departementen betrokken

RIVM huisartsenOutbreak Management Team

OMT infectieziekten deskundigen

Dagelijks rond 10 uurIAO interdepartementaal

afstemmingsoverleg
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Overzicht crisisoverleggen intern 17 maart 2020

Overleg Wie Frequence

Update overleg met MZS DagelijksMZS MZS DGV PG DCo

Coronaoverleg AZ DagelijksAZ SG AZ MP RIVM DGV

Crisisoverleg Corona in relatietot BES Dagelijks van 15 45

16 30 uur

Stas Staatssecretaris SG

ZJCN

10 2e | DCO

adv SG adv stas

Crisisoverleg Corona in relatie tot GGZ

BW MO

Dagelijks van 16 30

17 15 uur

Stas Staatssecretaris PA

stas DGCZ MO

I CZ

BBEEEIk igj

Korrie Louwes DCo

10 2e

adv10 2»

stas adv DGCZ

Dagelijks meestal

11 00 11 45 uur

DGV BTCB DGV PG DCo CZ IZ

CN GMT J en IGJ

DGLZ MO LZ Z Jeugd
DCo CZ FEZ Meva PA

MVWS

dgcz gmt ■mieaiot

Dagelijks van 9 30

10 30 uur

DGLZ Corona Continuiteitsteam LZ

DGCZ kolom crisisoverleg Dagelijks 8 30 of 9 00DGCZ

uur

VWS als werkgever nieuwe regels en

communicatie

Dagelijks meestal 9 45dOBP pdOBP dBPZ

pdBPZ BVA fW
pSG

uur

I enDCo

adv pSG

pSG V

Domeinoverleg LZ ouderenzorg en

gehandicaptenzorg

LZ Actiz zorgthuisnL

Verenzo VGN en

NVAVG

LZ is secretaris

Jeugd J V OCW VNG

Dagelijks om 11 00 uurLZ

10 2e 10K2M0K

Jeugd Domeinoverleg Jeugd Dagelijks om 11 00 uur

BGZJ beroepsgroepen

clientenorganisaties
lederin MIND LOC Per

Saldo OZJ

Secretariaat 10 2e

Er is niet 1 domeinoverleg Partijen worden

bilateraal op de hoogte gehouden

DagelijksMO

• Daarnaast zijn er voor MZS incidentele overleggen om te spreken over actualiteiten en

dergelijke hier schaar ik ook de interdepartementale overleggen en de MCCB s onder

• In het OMT zitten RIVM huisartsen infectiezieketendeskundigen etc
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Basis van het kabinetsbeleid is dat we de aanpak van de Corona uitbraak baseren op het advies van

medisch deskundigen zoals dat is georganiseerd onder leiding van het Outbreak Management Team

OMT dat wordt voorgezet door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het

RIVM Ook het belang van eenduidige communicatie wordt onderstreept Dit versterkt de bestaande

crisisstructuur

Om koepels van zorgprofessionals in staat te stellen dit zo goed mogelijkte doen start VWS een

overlegstructuur waarin koepelorganisaties worden geinformeerd over de aanpak van het

Coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen kwijt kunnen

In het verlengde van het meest recente OMT advies d d 12 maart 2020 komen wij tot de volgende

maatregelen

1 Eet en drinkgelegenheden sluiten vanaf heden 18 uur

2 Sport en fitnessclubs seksclubs en sauna s sluiten vanaf heden 18 uur

3 Deze maatregelen komen bij het al bestaande pakket van maatregelen dat landelijk is

afgekondigd

4 Deze nieuwe en bestaande maatregelen zijn van kracht tot en met 6 april 2020

Naast de reeds gecommuniceerde algemene hygienemaatregelen wordt de bevolking opgeroepen

gepaste afstand te bewaren in bijvoorbeeld supermarkten e d
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vertegenwoordigers van het lokaal sectoraal en nationaal bestuur in

het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO

medisch epidemiologisch
advies van deskundigen in het Outbreak Management Team OMT

Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Cib

Het OMT heeft een aantal vaste leden en ad hoc op te roepen deskundigen
De vaste leden betreffen de directeur RIVM Cib het hoofd van de Landelijke
Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI en vertegenwoordigers van het

Nederlands Huisartsen Genootschap NHG het Nederlands Centrum voor

Beroepsziekten NCvB de Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten

VIZ de Nederlandse Vereniging voor Internist Infectiologen NVII de

Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie NVMM en het Landelijk

Overleg Infectieziektebestrijding LOI

Het gaat om de volgende personen 4

• Prof dr |
Infectieziektebestrijding RIVM Cib

• Prof dr secretaris Hoofd LCI arts M G

infectieziektebestrijding RIVM Cib LCI

• Dr |
NHG

• Dr lilillfcDi Bedrijfsarts epidemioloog AMC Nederlands Centrum voor

Beroepsziekten

• Prof dr MIHIlEal Internist infectioloog NIV NVII Erasmus MC

• Dr |
• Drs |
Kennemerland namens het LOI

voorzitter Directeur Centrum10 2«

Huisarts Senior wetenschappelijk medewerker NHGlO Be

Arts microbioloog LUMC NVMM

|Arts M G infectieziektebestrijding bij GGD
1QK26

10 2«

Ministeriele Commissie Crisisbeheersing 2016 Stert

2016 nr 48258 hiema Instellingsbesluit MCCb

Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing ICCb waarin Directeuren generaal plaatshebben
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

12 maart 2020 09 30

nnb

Aanwezigen
10 2e dPG

10 2e

10 2e

10 2» |
10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

PS

12

CZ

■
IfDCo
l NCC

Maria LeGrand DCC

DCC

GMT

CN

DCo

10 2e

BEELD

10 2eDGV heeft gesproken met

Op basis hiervan krachtigere maatregelen nemen

Bruno Bruins en AZ

OMT ICCb en MCCb voor debat vanmiddag
Cluster in Amsterdam en Rotterdam die moeilijk te duiden zijn sinds gisterenavond
De Joint Procurement met de EU lukt niet er zijn geen leveranciers

Oordeelsvorming en besluit

BESLUIT ACTIEPUNTENOORDEEL
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Extra maatregelen voor heel Nederland

Worden besproken in OMT ICCb MCCb schriftelijk voorgelegd aan BAO

ledereen blijft thuis bij klachten

Evenementen met meer dan 1000 deelnemers schrappen
Geen bezoekaan kwetsbare personen alsje klachten hebt

Oproep aan zorgpersoneel om niet naar het buitenland te gaan

Punten die nader worden toegelicht
Welke klachten precies

Kwetsbare personen specificeren nav risicogroep

griepvaccinatie

Uitzondering zorgpersoneel NB voor heel

Nederland

Oproep aan detailhandel om max 2 bepaalde

producten aan klanten te verkopen
Per wanneer en tot wanneer gelden de

maatregelen

Voetbalwedstijden zonder publiek

Aanvullend geen maatregel

Universiteiten wordt de Leidse werkwijze onder de aandacht gebracht geen colleges

Oproep aan zorgpersoneel om niet naar evenementen te gaan ondersteunen

Bloedvoorziening Sanquin knelt QenA maken voor op de website

Geen maatregelen nu t a v

Scholen

Thuiswerken

AFSPRAKEN VERVOLG

11 00 ICCb

13 00 MCCb

Plenair debat naar 18 00 verwachting

Alle QenA s ook graag nar 10 2e
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

20 maart 2020 11 30

23 maart 2020 11 30

Aanwezlgen
10 2e

10 2e

DGV

pDGV

IGJm

CN

IZ

10 2e» GMT

CZm

DCC

RIVM telefonisch

■ DCCm

PGm

LZm

DCC

HEBiDca
PG

PGj]

PGm

GMT

DCC verslag

m

m

BEELD

Beeld

Er wordt stil gestaan bij het afscheid van minister Bruins

Komende dagen zal er worden nagedacht over de opzet van de nieuwe organisatie
DCC licht het beeld toe

o Een vlucht vanuit Spanje naar Nederland heeft mogelijk 2 corona patienten Voordat het vliegtuig opstijgt zal worden gekeken of dit waar is BZ en

RIVM volgen dit
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IGJ Aantal telefoontjes over de gehandicapten zorg neemt toe na gister Helemaal rustig zal het niet worden maar wordt wel geprobeerd Er wordt gewerkt
aan verwachtingsmanagement en wellicht komt er binnenkort de vraag aan anderen om hulp
IZ Volgende week vindt een Europese raad plaats
IZ 1 3 van de lading PBMs naar Noorwegen gestolen op Schiphol
IZ Er is een verzoek binnen gekomen voor ziekenhuispersoneel uit het IJsselland ziekenhuis dat vast zit in Peru BZ heeft hier contact over Er wordt gekeken
naar 2 vluchten die sowieso uit Peru vertrekken

CZ Er wordt een schema uitgewerkt v w b IC capaciteiten en beademingsapparatuur Wat is er beschikbaar wat wordt aangekocht en wat is in ontwikkeling
Eind van de dag is dit schema klaar en er is contact metj
komt met een definitief getal Het advies is om hierbij met dezelfde getallen te rekenen als bij het RIVM

CZ Beademingsapparaten er lopen bestellingen voor lOOen lOOOen stuks Vraag is wanneer er geleverd kan worden en hoe dit logistiekte doen Er zal

overlegd worden met defensie Ook vindt overleg plaats of vliegtuigen van defensie deze apparaten op kunnen halen

| Defensie maakt vandaag een definitieve lijst met wat ze hebben aan beademingsapparatuur en wat ze kunnen bieden

jevraagd wat nodig is naast beademingsapparaten Dat zijn spuiten pompen en mogelijk ook dialyse apparatuur

10 2e 10 2e
pver geweest Er lijkt meer ruimte voor corona patienten te zijn maar 10 2e

10 2a

CZ Aan |
CZ Er is ook contact met prive en dierenklinieken voor extra apparatuur Voor deze nieuwe apparatuur is geen personeel maar dit zal op een alternative

manier opgelost worden Er is echter geen tekort aan personeel
CZ Er is overleg of het schip van defensie naar de Cariben gaat Vraag is of we dit schip hier willen houden voor vervoer apparatuur CZ laat weten dat dit schip
in eerste instantie voor trauma zorg is

CN Onrust is groot binnen CN met vooral veel zorg over mensen die voor acute zorg naar andere landen moeten Daarnaast is CN nu aangesloten bij de

crisisstructuur

GMT Vanuit VWS zijn 20 000 mondkapjes geregeld Morgen komt een grote levering aan van 800 000 mondkapjes Vanaf dan zal er dagelijks een toestroom

zijn Goed om dit breed uit te doen in de media De PBMs zullen worden beveiligd Desinfectantia ligt bij defensie en mondkapjes in Hendrik Ido Ambacht

GMT Voor de middellange termijn wordt gekeken naar eigen productielijnen Ondanks de vele initiatieven is dit ingewikkeld en is er momenteel nog geen zicht

op

GMT Vandaag vindt de lancering plaats van de nieuwe app door GGD GHOR die de vraag aanbod van PBMs gaat inventariseren De bedoeling is dat dit zal

zorgen voor een eerlijke herverdeling De app heeft ietwat vertraging door problemen met de aansluiting van verpleegtehuizen en thuiszorg Vanuit LZ is hier

hulp voor nodig
GMT Afhankelijkvan het RIVM rapport over hergebruik mondkapjes met gamma straling wordt hier een plan op gemaakt Indien mogelijk en veilig is er een

bedrijf die veel mondkapjes kan inzamelen en steriliseren RIVM licht toe dat dit rapport mogelijk later komt dan gepland
GMT Naast het tekort aan mondkapjes is er ook een tekort aan andere PBMs {handschoenen jassen ed Hier zal een inventarisatie naar worden gedaan
DGV Er zal ook een tekort komen op medicijnen Hier zit een team op en een nota gaat vanavond naar de minister

PG Terugkoppeling vanuit het IAO met een nieuw parlementaire procedure Hierin worden brieven afgestemd met de NCTV waarvoor een speciaal email

adres aangemaakt zal worden Verder is donderdag een nieuw corona debat waarbij vooralsnog alleen minister deJonge aanwezig zal zijn In het IAO is

stilgestaan bij het vertrek van minister Bruins en een vooruitblik naar het Iccb en MCcb van a s maandag
PG De term social distancing levert veel vragen op waaronder kappers en quarantaine van gezinnen
DGV Er zijn een aantal dingen te bespreken voor het MCcb 1 Kappers i c m 1 5m afstand in relatie tot publiekscampagne 2 Familie quarantaine m u v

vitale beroepen 3 Evenementen 4 Vakantieparken Ook wordt bekeken of er eerder dan volgende week donderdag een OMT nodig is
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PG De Verorderingswet zal ook nog in het Mccb afgekaderd worden Tevens is het invlieg verbod naar Spanje en Oostenrijk gister wat raar verlopen BZ heeft

zijn excuses aangeboden in het IAO

PG Over grensproblematiek bussen met ladingen voor de outlets komt vandaag wellicht wat naar buiten vanuit BZK PG en VR moeten hier ook betrokken bij

zijn maar kan zorgen voor vertraging
LZ Vanochtend is een brief uitgedaan over de beperkingen van bezoek aan verpleeghuizen De aanwijzing aan VR is nog niet uit gedaan
LZ In gesprek met de sector over bezoekbeperkingen met vanochtend een gesprek met de gehandicaptenzorgsector De bedoeling is tot een gedragen lijn te

komen met de zorg vandaag Dit wordt afgestemd met Jeugd en GGZ IGJ geeft aan om dit ook aan de sector zelf te laten

LZ Vanavond komt een uitzending over gehandicaptenzorg bij Nieuwsuur waarbij het veel zal gaan over de testen en beschikbare PBMs De sector krijgt de

indruk dat ze als laatste in de prioriteitenlijst staan en dat bij hen geen testbeleid is Dit klopt niet en belangrijk meermaals te benadrukken RIVM bevestigd
ook met de sector in contact te zijn Afgesproken wordt een reactie te maken voor de uitzending en deze voor 16u te delen met Inspectie en RIVM af te

stemmen

Iv w b de verschillende getallen van PBMs en beademingsapparatuur Er wordt gedeeld dat de volgende richtlijnen klaarRIVM Gaan praten met

zijn 1 Aanpassen tekstbeleid in de huisartsenzorg 2 Beleid mondmaskers voor extramurale zorg 3 Beleid mondmaskers voor intramurale zorg 4 Dagelijkse

10 2S

update over opnames ontslagen en overleden patienten op IC vanuit ziekenhuizen Cijfers van de laatste staan op de website

RIVM Vanuit de taskforce komt een brief dat het gedoe omtrent Roche over het nieuwe testen en veel capaciteiten niet waar is Er wordt toegevoegd dat de

taskforce formeler wordt vastgelegd in de brief Het vrijgeven van Roche door testen die het RIVM nodig heeft om onderzoek in Brabant te starten

PG Er wordt nagegaan bij de griffie wat verwacht wordt van de Kamerbrief en de schriftelijke beantwoording van de vragen Voorgesteld wordt om dit met

te bespreken

Oordeelsvorming en beslissing

OORDEEL BESLUIT

Parlementair Vanmiddag wordt Kamerbrief uit gestuurd

over drietal onderwerpen

1 PBM

2 IC capaciteit

3 Vorderingswet

2 IC capaciteitenDe kamerbrief bestaat uit 3 onderdelen 1 BPM

en 3 Vorderingswet^^^^met WJZ en GMT

PG beleid neemt de lead bij het samenbrengen van deze onderdelen

GMT Er gaat een Kamerbrief uit met een totaal overzicht v w b PBMs wat ligt waar e d

10 2e

Vragen die opstaan vanuit het debat NIET

meesturen hierbij

AZ wil QenA op IC capaciteit
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Overzicht IC capaciteiten en beademingsapparatuur DGV stemt af metCZ

CZ maakt schema met alle

getallen ontwikkeling op een rij als antwoord

op QenA AZ

CZ geeft eind van de dag beeld over

beademingsapparatuur en 1C capaciteit

CZ gaat uitzoeken welke andere apparatuur

nodig is

IGJ roept op voorraden PBM in te leveren op

plekken waar dit nodig is

RIVM checkt hoe juridische problemen gamma

straling opgelost kunnen worden

RIVM en GMT bespreken het na BTcb overleg

PMBs

Verpleegtehuizen en thuiszorg GMT en LZ bespreken hoe thuiszorg en

verpleeghuizen aangesloten kunnen worden

bij app van GGD GHOR

Aanwijzing VR voor beperken bezoek

verpleeghuizen wordt onderzocht door LZ PG

en DCC

Vandaag gedragen lijn voor bezoek aan

clienten in gehandicapten zorg Moet met

Jeugd en GGZ afgestemd worden

LZ maakt reactie op testbeleid in

gehandicaptenzorg {in afstemming met RIVM

en IGJ

DCC checkt of er beter ingebeld kan worden

tijdens BTcb

Overig
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Er wordt overlegd wanneer OMT komt

DCC ondersteunt in bijstandsverzoek

gebundeld

Opschalen naar ministerieel BTcb

PG BPZ checkt bij Kamer wat er wat betreft

brieven verwacht wordt

Afspraak hoe met verzoeken aan RIVM wordt

rondgestuurd met verslag

PG overlegt met RIVM over standpunt kappers

en soortgelijke beroepen voor Iccb en MCcb

Familie quarantaine evenementen en

vakantieparken

AFSPRAKEN VERVOLG

Voorstel om vanaf volgende week het BTcb op te schalen naar ministerieel BTcb mBTcb om communicatie naar bewindspersonen beter te laten verlopen

mBTcb zal elke ochtend zijn met alle 3 de bewindspersonen 2 ministers stas en zonder PA s en woordvoerders

Agenda zal dan als voigt zijn

OTcb9 00

10 00 IAO

mBTcb11 30

Hierna overleg met MP
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Secretaris Generaat plv
Secretaris Generaat

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke

advisering

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

verslag www rijksoverheid nl

Inlichtingen bij

Senior Adviseur

imiEQ| §minvws nl

Betreft Corona ContinuTteitsTearn LZ

Vergaderdatum en tijd 18 maart 2020 9 30 10 30 uur

Ministerie VWS

MVWS DG LZ

B9 Deo

SliMoi Ba

Datum

16 maart 2020
Vergaderplaats

Aantal pagina’s
Aanwezig MEVA BBm

3

f pa BEE
Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met verme dmg van de datum

en het kenmerk van deze

brief

LZ m

LZ Jeugd 10 2e Zi|i|

H FEZ ICZI BBm

Deo

H BPZ

10 2b m

Opening

Continuiteit van zorg instructies aan de zorg1

Hoe loopt infomneren van sectoren over OMT advies OMT advies is niet

instruerend over hulpmiddelen wel duidelijker over testen Vragen daarbij

heeft^^jggjopgesteld en zouden via

Zodat werkgroepen die bezig zijn met toelichting instructie voor de

sectoren NHG werkgroep testen en Verenso instructie voor

ouderenzorg aan de slag kunnen Er wordt gecheckt wie nu aan de slag is

en informatie daarover wordt gedeeld met MVWS actie DGLZ

Zodra er d u id el ijkheid is over proces kan tegen koepels gezegd worden dat

specificering van OMT advies wordt gemaakt en met hen wordt

afgestemd Hopelijk is er duidelijkheid voor start overleg sectoren

vandaag maar crisisteam is ook bezig met debatvoorbereiding
Overleggen vandaag

o 12 30 uur overleg met Jeugd sluit MVWS mogelijk bij aan

o 13 00 uur LZ overleg
o DGLZ spreekt ook nog

ajiaar OMT worden gestuurd

Vraag over IC capaciteit en industrie van MVWS mogelijk moet MVWS

bellen hierover Hij krijgt sein van 10 2e

2 Arbeidsniarkt o a

Pagina 1 van 3
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Druk bezig met matchen vraag en aanbod via regionale contactpunten

werkgevers en Regioplus Er wordt gewerkt aan persbericht Persbericht

hoeft niet per se voor debat uit actie MEVA en Deo

Vraag over kwaliteitsregister Jeugd is work in progress actie MEVA

VOG s bij instroom is knelpunt vanwege tijd die het duurt voordat VOG

wordt afgegeven Hierover is overleg met J V actie MEVA

Eerste ronde gesprekken met vakbonden geweest over waardering en

ontzorgen van personeel Daarbij geldt het onderscheid tussen wat

werkgevers kunnen doen en wat VWS Werkgevers bijv gratis
parkeerplekken VWS bijv negatieve gevolgen voor toeslagen bij meer

werken Vandaag worden werkgevers gepolst Doel is om einde van de

week vakbonden en werkgevers bijeen te krijgen actie MEVA

Cruciale beroepen teksten zijn er en NCTV plaatst ze voor het debat op
de website

Knelpunt opvang voor kinderen van zorgpersoneel die geweigerd wordt

als er maar een ouder in een cruciaal beroep is Lijn is verduidelijkt maar

er blijft verwarring Idee is om MVWS daar aandacht aan te laten geven op
social media MVWS is akkoord en wil graag linken met lijst cruciale

beroepen Graag rond 12 communiceren actie MEVA en Deo

Secretaris Genera al plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Datum

16 maart 2020

3 Financiele ondersteuninq

Gisteren zijn de economische maatregelen aangekondigd Daarin is een

tekst over zorg opgenomen conform de lijn die is besproken
Sociaal domein signaal is dat sommige individuele gemeenten toch

zorgaanbieders niet gaan vergoeden zonder productie VNG is bezig met

ledenbrief waarin hun lijn dat wel wordt vergoed is opgenomen Geldt

voor jeugd en MO

MVWS wil graag einde van de week tot bestuurlijke afspraken komen met

een veel preciezere lijn voor 3 financiers zorgkantoren zorgverzekeraars
en gemeenten Actie FEZ Welk proces doorlopen we daarvoor met

name voor gemeenten
o DGLZ heeft contact gehad hierover met VNG Voorstel is dat DGLZ

nog meekijkt op ledenbrief voordat de brief wordt gestuurd
actie FEZ en DGLZ VNG weet van doel om nadere afspraken te

maken FEZ is bezig met uitwerking van die nadere afspraken
o Zelfde geldt voor verzekeraars

o Zorgkantoren kant loopt al grotendeels vanwege NZa financiering
MPT en VPT is lastiger MVWS benadrukt dat hij graag wil dat

zorgpersoneel op payroll blijft staan

Aandachtspunt is ZZP ers Die vallen ook onder vangnet van SZW

bijstand voor ZZP ers

PGB is apart aandachtspunt KUi££2]is daar mee bezig
MVWS vraagt of er duidelijke Q A s op website staan over financiering
zoals bijv brief van zorgverzekeraars We verwijzen tot de bestuurlijke
afspraken naar berichten zoals die van de zorgverzekeraar Actie Deo

4 Maatschappeliike initiatieven

Het samenwerkingsplatfom dat we gaan gebruiken voor hulpvraag en

aanbod is NL voor elkaar Zij faciliteren al in 55 gemeenten Doel is op te

schalen naar alle gemeenten waar andere initiatieven op aangehaakt
kunnen worden

Er is een a parte werkgroep over respijtzorg en mantelzorg want over die

onderwerpen zijn veel vragen
Er is een aparte werkgroep over LVB met name voor vragen over

toegankelijkheid van informatie

Pagina 2 van 3
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Het idee is om aandacht te genereren voor huiselijk geweld en

kindermishandeling MVWS vraagt of er goed nagedacht wordt over vorm

om de aandacht te genereren

OCW is al bezig over of kinderen in kwetsbare situaties acties MVWS vindt

dat mooie boodschap bijv samen met kindertelefoon Jeugd en MO

werken uit actie Jeugd en MO

Minister ontvangt nota over Valysvervoer Actie MO

Secretaris Genera al plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Datum

16 maart 2020

5 Varia

Er komen veel brieven binnen van branchepartijen en koepels

krijgt daar ook vragen over van Kamerleden Afgesproken wordt nu niet

individueel te reageren op vragen maar te verwijzen naar technische

briefing en debat van vandaag
In verschillende brieven wordt gevraagd om minder verantwoording op

kosten verminderen van registratie op tijd en meldplicht IGJ er komt

een aanvulling op termijnen en ook uitstel op boetes

Minister wil graag toewerken naar update van de zorg zodat info wordt

gecentraliseerd Zodat er publieke informatiebron is om naar te verwijzen
DGLZ stelt voor om Kamerbrief te sturen zodra eea rond is Er wordt nog

uitvraag gedaan om alle onderdelen daarin te krijgen actie BPZ

Deo denkt ook over mee actie DCo

Gisteren heeft LZ Iederin gesproken bij hun achterban zijn zorgen over

strategic over groepsimmuniteit Afgesproken wordt dat zij hier met hen

op een later moment wordt teruggekomen bijv in gesprek met RIVM Nu

eerst verwijzen naar debat

10 2e

Pagina 3 van 3
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VERSLAG mBTCb 24 maart

PROCES

Crisis

Datum tljdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

24 maart 2020 11 30

25 maart 2020 11 30

Aanwezigen

Hugo de Jonge

Paul Blokhuis

Martin van Rijn

l DGV

| DGV

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 f2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

CM

IZ

I DCC

DCC

I DCC

PC

CZ

LZ

Deo

llIQJ
GMT

| NCTV

RIVM[n

BEELD

Beeld wordt toegelicht door DCC

Aantallen in Nederland 4749 personen positief getest 213 personen overleden 487

personen liggen op de 1C

De meeste positief geteste mensen wonen in Noord Brabant daarna volgen Zuid en Noord

Holland

De besmettingen in CN lijken toe te nemen afgelopen nacht zijn er enkele aanvullende

besmettingen vastgesteld E ris weinig capaciteit aan beademingsapparatuur en Ic bedden

Vandaag vindt er ministerieel overleg plaats waarbij minister Knops ook aanwezig is

Medische samenwerking staat prominent op de agenda Donderdag vindt er overleg plaats
tussen de MP s

Er is contact geweest over sportevenementen over of de datum van 6 april ook voor hen is

verlengd naar 1 juni

Wij erkennen nu de Chinese standaarden gelijkaan de Europese RIVM heeft hiernaar

gekeken en geeft aan dat dit moet kunnen

Door IGJ en CPG is een lijst gegeven van middelen waar nu veel behoefte aan is Er wordt

actief gekeken naar wat de voorraden hiervan zijn

LZl
Gisteren is de bezoekersregeling naar buiten gebracht

Wij hebben financiele afspraken richting zorgaanbieders zodat zij aan de zorgplicht kunnen

blijven voldoen

Er wordt gekeken naar het in beeld krijgen van capaciteit voor degenen die te goed zijn om

in het ziekenhuis te worden opgenomen Daarvoor worden al zorghotels geopend Goed om
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hier een korte tekst over op te nemen in de kamerbrief Er moet ook aandacht zijn voor

zorghotels die een vergoeding willen maar daardoor andere financiele steun mislopen
Daarnaast wordt gekeken naar voorstellen om mensen thuis met eHealth te ondersteunen

CZ

Vandaag is er een call over de 1C capaciteit Minister de Jonge wil hier graag aan deelnemen

Daarnaast wordt nagedacht over een triageprotocol en hoe professionals moeten acteren

als er te weinig 1C capaciteit is

GMT

De inkoop gaat vandaag over naar Leusden Wij gaan uit van een scenario waarin er 24

miljoen kapjes per maand nodig zijn Dit betekent dat we niet zonder China kunnen De

kwaliteit van de mondkapjes daar is goed Daarnaast zijn er nog een aantal deals die politiek

gevoeliger liggen Daarvoor wordt vandaag een structuur opgezet om ook met dit soort

vraagstukken om te kunnen gaan

We zijn nog druk bezig met de vraag over het hergebruik van mondkapjes Dat gaan we

vandaag weer verder uitzoeken Er wordt hard gewerkt om hier vandaag meer duidelijkheid
overte krijgen maar het zou ook kunnen dat dat morgen pas komt

IZ

Er is toenemende zorg over export in andere landen van benodigde middelen zoals Philips
Verzoek aan MP om dit10 2a

donderdag in de Europese Raad te agenderen
MinVWS stelt voor een agenda te maken {morgen af voor de Europese Raad

COM

Veel aandacht voor de maatregelen die gister zijn toegelicht Wordt al een intelligente lock

down genoemd De maatregelen geven voor een aantal groepen duidelijkheid maar

tegelijkertijd ook heel veel onduidelijkheid voor andere beroepsgroepen

moet van PG een lijn krijgen over de sportevenementen

Behoorlijke taak bij ons callcenter om al die vragen te beantwoorden Ook specifiek voor

horeca is dat een evenement of niet Blijkbaar niet voor iedereen helder genoeg

De persconferentie is door 7 4 miljoen mensen bekeken

In de media is ook veel aandacht geweest voor het aantreden van minister van Rijn

10 2e

ZJCISi

Het beeld begint zorgelijker te worden Er zijn 3 besmettingen op Aruba bijgekomen 2 op

Curasao maar ook 5 besmettingen op het Franse deel van Sint Maarten Op de BES eilanden

zijn nog geen besmettingen gemeld Wei is er een iemand op Bonaire die verdacht wordt

Het kantelpunt begint te komen en de zorgen op de eilanden nemen toe Er komt een

overleg tussen de premiers van Curasao Aruba en Sint Maarten en de gezaghebbers van de

eilanden met Minister Knops en staatssecretaris Blokhuis Hierbij staat onderlinge

samenwerking hoog op de agenda StasVWS stelt voor de eilanden te adviseren al in

intelligente lock down overte gaan

Vrijdag komt er advies van het RIVM Voorstel is om in ICCb en MCCb verband te spreken
over het sturen van extra capaciteit voordat het te laat is

PG

Vanochtend in IAO verder gesproken over de maatregelen van gisteren Er wordt een

aanwijzing gemaakt voor de VR Maatregelen komen ook in de brief die naar de Kamer gaat

Aanwijzing gaat vandaag uit want die moest gister nog afgestemd worden met de VR
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M b t religieuze bijeenkomsten dit is al vastgelegd Aan de minister is gevraagd op te

roepen om die zoveel mogelijk te beperken
NCTV komt met een passage hierover voor de Kamerbrief

Daarnaast was er gister veel onduidelijkheid over de rijscholen Die vallen onder de

contactberoepen Taxi s willen wij er niet bij i v m vervoer van kwetsbare groepen en

mensen met vitale beroepen en er zijn oplossingen voorte bedenken zoals schotten

Vraagt nog veel uitwerking

In de Kamerbrief worden veel onderwerpen opgenomen

Stavaza op een aantal zaken verspreiding van het virus 1C capaciteit

beademingsapparatuur capaciteit van zorgom niet IC beschikbaarheid

testmateriaal testbeleid vaccinontwikkeling en PBMs

^Jlevert no§ een stukje over financiele afspraken voor de Kamerbrief

MVWs stelt voor op te nemen dat alle schriftelijke vragen met deze brief zijn

afgedaan
De brief wordt samen metJenV uitgedaan MJenV ondertekend mede namens

Andere departementen kunnen zelf Kamerbrieven uitdoen of input leveren zonder

medete ondertekenen

Bewindspersonen stellen voor een bulkbrief elke week voor het debat uit te doen

Gister is weer het BAO bijeen geroepen Niet alle partijen voelen zich goed aangehaakt Hier

is aandacht voor en PG kijkt hoe dit beter geregeld kan worden in de crisisstructuur

Morgen kijken welke onderwerpen besproken worden in persconferentie Goed om te

realiseren dan een MCCb niet automatisch door een persconferentie gevolgd hoeft te

worden MVWS geeft aan morgen wel een persconferentie te willen doen zeker nadat er

gisteren veel maatregelen zijn aangekondigd

Voorafgaand aan het debat hoeven er geen Q As aangeleverd te worden

Er wordt een lijst gemaakt ook met GGD over de capaciteit van 1C bedden Dit gaat dus om

het aanbod van de bedden en niet over de vraag ernaar

We moeten een verscherping hebben over het testbeleid voor de Kamerbrief

MVWS aan de beleidsmatige kant moet goed in kaart worden gebracht wat de richtlijnen

zijn omtrent hettesten Dit moet ook in de brief aan Kamer Ten tweede moeten we ook

kijken naar eigen productie van deze materialen DGV gaat kijken hoe dit moet Ten derde

moet er gezorgd worden voor serologische testen voor coronafree testen Hoe sneller

mensen weer kunnen werken hoe minder economische schade er is Het eerste punt moet

in de Kamerbrief worden meegenomen de andere twee niet

PG schakelt met CZ hierover

o

o

o

o

o

o

IGJ

We zijn in samenspraak met FIOD en politie aangezien er nu andere criminaliteit opkomt nu

corona speelt

JenV vult hierop aan dat er samen met de diensten een dreigingsbeeld wordt opgezet

speciaal gericht op de zorg

DGV

Contact gehad met Brabant Het loopt daar goed en er is al wat meer rust doordat de

verplaatsing op gang is gekomen Het is wel van belang dat er per dag 60 personen blijven

worden verplaatst Dit weekend wordt een piek verwacht

Vanavond zitten

gebeld over de laatste stand van zaken

In Duitsland zijn er veel meer 1C bedden dan in Nederland Er wordt een plan en spreeklijn

uitgelopen en de mogelijkheden worden uitgezocht samen met IZ vandaag

Daarnaast wordt ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn in het buitenland

10 2e en Theo Weterings in Jinek Rond 9 uur wordt nog met hen

RIVM
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Wij hebben geen beeld over 1C capaciteit in het buitenland

Onze taskforce diagnostiek is druk bezig om te kijken hoe de testen heb best ingezet kunnen

worden

Ook hebben we contact met Sanquin over hun testen

StasVWS

Aandacht gevraagd voor GGZ merkt dat intern GGZ niet goed is aangehaakt

MVWS

De vraag aan iedereen om na te denken hoe we intern een rustigere structuur kunnen

verzinnen Op dagen met MCCb s moet er ook een vaste structuur komen

Zeker met woordvoerders moet er dan ruimte zijn voor goede afstemming Dit zou inhouden

dat je s ochtends al bepaald wie de talking heads worden voor de persconferentie s

avonds

Morgen een nieuw MCCb maar nog geen nieuw OMT advies De persconferentie morgen

kan dan ook gebruikt worden om ook over de maatregelen van gisteren te praten

Tussen het MCCb en de persconferentie moet dan wel wat meer ruimte komen

MMZS

Merkt onrust over 1C capaciteit en deelt deze zorgen ook

Besluitenlljst Wie Wanneer

Plan voor extra bedden capaciteit buiten het ziekenhuis Een kort tekstje hierover

wordt meegenomen in de Kamerbrief

Middag 24 maartLZ

Calls over 1C capaciteiten MVWS sluit hier graag bij aan CZ 24 maart

Nagaan bij EZK hoe financiering van zorghotels door kan gaan i r t noodfonds DCC

Plan opstellen wat als 1C niet toereikend is Gaat niet naar buiten 24 25 maartDGCZ

Terugkomen op hergebruik mondkapjes RIVM richtlijnen worden hierbij meegenomen 24 of 25 maartGMT

Opmaken van agenda met wensen die we de MP mee kunnen geven voor Europese

Raad

25 maart klaarIZ

Gesprek voeren met sportpartners om datum 1 juni te verduidelijken Deadline 1 juni is

momenteel alleen voor evenementen

dSport

Scenario s uitwerken voor de eilanden Advies lock down nodig Middag 24 maartZJCN

NCTV PGAanwijzing en noodverordening wordt gemaakt komt donderdag in Veiligheidsraad

NTCV maakt een passage voor de brief Aanwijzing gaat vandaag uit

24 maart na

afstemming VR

Duidelijkheid op website wat onder het verbod valt Rijscholen dicht taxi s niet PG 24 maart

Verduidelijking op de hoogte van de boetes NCTV

Voorstel Kamerbrief is oke maar financiele afspraken moeten worden toegevoegd

Schriftelijke vragen van vorige week verwerken in Kamerbrief

Kamerbrief gaat 25

maart uit

PG

Opzet Kamerbrief delen met mBTcb leden PG 24 maart

Kamerbrief wordt mede namens ondertekend door alleen JenV PG

Format Kamerbrief wordt gestandaardiseerd PG

Antwoord op motie Ploumen verzenden met Kamerbrief als bijlage PG

Bekijken hoe BAO partijen betrokken kunnen worden richting 6 april PG

Verscherping nodig op aanbod van capaciteit bedden en testen Plan voor het debat PG 24 maart
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Moment om dit te bespreken moet worden afgestemd met adviseur MVWS

Testen voor corona free bekijken

Staande testbeleid en eventuele tekorten duidelijk melden in Kamerbrief PG 24 maart

Voor debatOpstellen van lijst met materialen die met zekerheid geproduceerd gaan worden in NL

Gesprek met FIOD en politie over criminelen rondom testen IGJ

10| 2a voor uitzending JinekBellen met Theo Weterings en Minister

van Rijn

Plan maken dat we ook Duitse capaciteiten kunnen gebruiken indien noodzakelijk IZ cz Eind van de dag 24

maart

Belt met Duitse collega Minister de

Jonge

Uitzoeken of er naast Duitsland nog andere opties zijn waar we patienten onder

kunnen brengen

IZ

Maakt advies over inzet test capaciteit buiten ziekenhuis RIVM 24 maart
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

19 maart 2020 11 15

20 maart 2020 11 00

Aanwezigen
DGV

pDGV

B DCC

m

m

igj

Dl Logger
10 2e GMTm

CNm

IZ0

GMT

CZm

DCCrjj

DCO

RIVM telefonish

■ DCC

m

m

PG

SGm

PGm

DCC

LZm

DCCm

BEELD

Beeld

DCC licht het beeld toe

o Aantal geteste personen staat op 2051

o Gister is er een plenair debat en technische briefing geweest Vandaag wordt aan een schriftelijke reactie gewerkt Moties waren wel doorgegaan
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In media meer spanning over wat de maatregelen voor resultaten gaan opleveren
Beelden uit de media zijn wat somberder

In media veel verhalen over hoe Nederlands beleid verschilt van beleid van andere landen

IZ Gister was er veel te doen omtrent kritiek van het WHO op bet Nederlands beleid Nederlands beleid is wel in lijn met WHO mensen zoveel mogelijk uit

elkaar houden maar dit is niet goed in de media neergezet Er is wel in verschil in lijn voor testbeleid iedereen testen versus gericht testen ivm voorraad

testen

CN lste persoon aan covid 19 overleden op Curasao Intotaal 8 besmettingen in drie landen Een lock down scenario komtdaardichterbij Aan het RIVM is

gevraagd om een specifiek Cariben advies Er is toenemende zorg op de eilanden over de bevoorrading van geneesmiddelen en hulpmiddelen
CZ nav het OMT advies zijn er aangepaste richtlijnen We proberen dit goed scherp te krijgen en duidelijk over te communiceren Een aantal sectoren is een

inhaalslag aan het maken en bezig met richtlijn ontwikkelingen Daarvoor wordt voor een ingang bij het RIVM gekeken voor de check van richtlijnen voor

verschillende partijen zoals GGZ abortusklinieken en reanimatie

GMT er komt een woordvoeringslijn over de tekorten en de vordering Die wet kan alleen in KB in werking treden Door een toezegging in het debat gisteren
moet dit namelijk toch geregeld worden Als het KB er is dan moet nog goed gekeken waar en hoe deze gebruikt wordt Dit gaat nog een paar dagen duren

aangezien de wet nog niet gebruikt is

Om tekorten in beeld te krijgen heeft de GGD GHOR een webapplicatie gemaakt Daarin gaan de GGD GHOR partijen delen wat hun tekorten en reserves zijn
De bedoeling is later ook andere partijen te laten aansluiten Vandaag of morgen wordt daarover gecommuniceerd
Er staat beademingsapparatuur in Zoetermeer Kan vandaag worden opgehaald
GMT Er gaat ook een lading naar het Caribisch gebied
Er zijn signalen dat een aantal grote leveranciers niet op de lijst staan van de joint procurement

PG gister is het OMT advies naar de Kamer gestuurd Nav schriftelijk ronde BAO nog vragen daar wordt nu aan gewerkt door mensen van het OMT

DCO aan het duwen op publiekscommunicatie over handelingsperspectief Het streven is midden volgende week We kijken naar een nieuwe communicatie

structuur Samen met PG wordt er nu goed gekeken naar de inhoud van Q As op de sites van RIVM en Rijksoverheid
Vanochtend situatie Brabant besproken Er is volgens het RIVM geen aanleiding voor een nieuw OMT advies aangezien de problemen in lijn der verwachting

zijn
RIVM Er is gister veel te doen geweest op het OMT advies Eind deze week komen er richtlijnen voor het veld Vandaag voigt een advies over mondmaskers en

PBM en er komt nog iets voor testbeleid bij huisartsen Van het RIVM wordt verwacht voor alle sectoren richtlijnen te leveren hier is niet de capaciteit voor

Oproep aan de sector om zelf aan de slag te gaan en het RIVM kan dan een check doen

o

o

o

Oordeelsvorming en beslissing

OORDEEL BESLUIT

Verpleeghuizen Igeeft aan dat een aanwijzing

niet nodig is aangezien het niet gaat om het

sluiten van de verpleeghuizen Er komt daarom

een dringend advies LZ pakt dit op met^^

10M28

Er wordt gewerkt aan een verbod voor bezoek voor verpleeghuizen Dit ligt vanmiddag
in het MCCb voor Wordt dit met een advies aangekondigd of is er een aanwijzing nodig

Vrijwilligers durven niet meer naar de verpleeghuizen te komen Er wordt gekeken naar
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de omvang van dit probleem LZ organiseert een gesprek met

clientorganisaties DCC kijkt wie vanuit RIVM

kan deelnemen

Internationaal Als er besluitvorming voorligt dan kan Bruno

of Hugo deelnemenGister een EU telecall geweet vanmiddag weer Gaat over een nieuwe aanbeveling voor

testbeleid Op dit moment neemt de minister hier niet aan deel

CN Colombia is helemaal dichtgegaan Echter kan de acute zorg straks geen doorgang
meer vinden op de eilanden

In ICCb en MCCb wordt het verzoek

meegenomen om MPte laten bellen met

president van Colombia over openhouden van

grenzen voor acute zorg CNKR dus niet de

Covid patienten

Aan de eilanden is gevraagd uit te zoeken wat

de stavaza is van de tekorten van middelen IZ

kan helpen met een formeel bijstandsverzoek

en de vraag aan GMT om daarbij te helpen

Beschermingsmiddelen verzoek om niet alles naar coronagmt en

coronabeschermingsmiddelen door te

zetten maar goed opte letten wat je

doorzet Echt aanbiedingen kunnen

doorgezet worden maar probeer waar

mogelijk zelf mailtjes op te vangen

^^eeft aan als er meer mensen nodig

Gaan voor een andereaanpak Gisteravond in een gesprek met inkopers van

ziekenhuizen aangegeven dat hetteveel wordt We hebben een paar partijen
waaronder MediQ die hebben aangeboden in eensoort nationaal team te willen

samenwerken Dit is echter heel veel werk om neer te zetten en is dus niet zomaar

gaat hiernaar kijken Zelf zijn we noggeregeld GMT kan dit niet erbij doen Oal

bezig met een paar kleine bestellingen die we in Bergambacht kunnen opslaan Er zitten

ook nog een paar grote bestellingen in de pijplijn die handelt GMT nu zelf nog af

10 2e

zijn

^Jstuurt mail over testmateriaal van

NVMM door naar^^^voor nationale

inkoopteam

Besluit als er specifieke punten uitkomen dan

gaan we die hier in dit verband noemen

IGJ

Is aan het opschalen de vragen nemen toe We hebben met diverse sectoren contact
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Ter Info lig het beeld avn de sectoren voor dat door de IGJ is opgesteld Dit beeld gaan

we updaten met relevante signalen Update komt nog voor farmaceutische bedrijven en

gehandicapte zorg

Belangrijkste punten zullen in desitrap

vermeld worden

Het hele beeld wordt apart verzonden

Werkstructuur PG neemt contact op met CZ over de input

voor de projectorganisatie bij NCC

10 2« kijkt naar een nieuwe

structuur voor de burgerbrieven

Het volgende overleg zal in een grotere zaal

plaatsvinden

SG schakelt met TK of debatfrequentie omlaag

kan

CN bereidt voor volgend Btcbvoorwat

interdepartementaal en wat in btcb moet

AFSPRAKEN VERVOLG

CZverzoekt RIVM om op de website voor professionals ook overal GGZ te vermelden

Meldkamers houden nog steeds adressen bij van mensen die in thuisquarantaine zitten wordt teveel werk PG legt dit terug bij politie

Er zijn vragen over het openhouden van topsportlocaties binnengekomen PG zoekt uit wat de mogelijkheden zijn

Oproep aan BTCb om alert te zijn dat alle sectoren goed worden aangesloten

Wat gaat er mee naar het IAO

Consortium inkoop

instellen vorderingswet



366235

ACTIEPUNTENLIJST Dagelijks overleg Corona Continuiteitsteam LZ

Ter bespreking 19 maart 2020

Verantwoordelijk Status nog starten

in behandeling
gereed

Actie

1 Continuiteit van zorg instructies aan de zorg

Instructie over opvang en hulpmiddelen naar sectoren na advies OMT en BAO en uitwerking door werkgroepen van

het OMT

2 Arbeidsmarkt

Jeugd MO LZ In behandeling

Lancering matchen vraag en aanbod personeel via Regioplus

Bezien of Ikzorg campagne in corona stijl kan plaatsvinden

Meva Dco In behandeling

In behandelingDco Meva

Uitwerken uitvoeringsmodaliteiten
extra tegemoetkoming voor het zorgpersoneel

Versoepelen kwaliteitsregister Jeugd
Knelpunt VOG s bij instroom met J V oplossen
Aandacht op social media voor lijst cruciale beroepen en opvang bij een ouder met zo n beroep

3 Financiele ondersteuning

In behandelingMeva

Meva en Jeugd
Meva

Deo Meva

In behandeling
In behandeling
In behandeling

VNG spreken over maatregelen financiele ondersteuning

Passage in VNG ledenbrief over doorbetaling zorgaanbieders zonder productie
Einde van de week tot bestuurlijke afspraken komen met een precieze lijn voor 3 financiers zorgkantoren
zorgverzekeraars en gemeenten
Communiceren over financiele ondersteuning via o a Q A s op website

4 Maatschappelijke initiatieven

FEZ Jeugd
FEZ DGLZ

In behandeling
In behandeling
In behandelingFEZ

Dco FEZ In behandeling

Communiceren over aanpak bijeenbrengen hulpvraag en aanbod

Uitzoeken hoe om te gaan met mantelzorg en beschermingsmaatregelen
Beslispunt over opschorting Valysvervoer in lijn brengen met OMT advies en schriftelijk voorleggen aan MVWS

Voorstel maken voor aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling
5 Communicatie

In behandeling
In behandeling
Gereed

In behandeling

Deo

MO Meva

MO

MO Jeugd

Idee om met Erik Scherder na te denken aan communicatie aandacht hoe gezond te blijven als je thuis bent

6 Varia

Deo

Coordinatie Kamerbrief over maatregelen voor de zorg In behandelingBPZ
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

17 maart 2020 11 00

18 maart 2020 11 00

Aanwezigen
DGV

pDGV

3 DCC

m

m

l PS
IGJ

logger

| IGJm

NCCN

CN

IZrn

GMTm

CZm

GMTm

DCC

1DCO

M

m

RIVMm

DCCm

PG

SGm

BEELD

Beeld

DCC licht het beeld toe

o Op dit moment zijn er rond de 1700 besmettingen Ongeveer 40 personen zijn overleden

o Vanmiddag komt er waarschijnlijk een oranje reisadvies voor de hele wereld

o Er Is vanochtend contact geweest met de politie over de voorraad mondkapjes die opgehaald kan worden

o Morgen is er een plenair debat Voorafgaand is er een technische briefing
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Vanmiddag is er een teleconferentie over het uitbreiden van het inreisverbod voor vliegverkeer Afhankelijkvan het EU advies gaat dit ook om

vliegverboden binnen Schengen landen

Het OMT is nu gaande Daarna moet besloten worden overde planning voor het BAO

DCO er zijn veel vragen geweest over adviezen die onduidelijk waren Bijvoorbeeld welke beroepen vitale beroepsgroepen zijn Na de speech gisteravond is

het rustig gebleven
CN Op deeilanden zijn minder besmettingen dan in Europees Nederland maar de onrust is vele malen groter De reguliere zorg komt daar veel sneller in de

problemen De zorgen die wij hebben over 1C bedden of voorraden van beschermingsmiddelen zijn daar nog vele malen groter Vandaag is er ook een VC met

de ministers van gezondheid van de landen van het Koninkrijk over de aanpak van het coronavirus Stas VWS zal hier ook aan deelnemen

CN we gaan beter aanhaken op de crisisorganisatie aangezien de problemen daar echt groter zullen worden

IZ Minister Blok belt met de Chinese counterpart en met India IZ probeert ook vandaag minister Bruins te laten bellen met de Turkse collega over een

voorraad mondkapjes maar dit gaat lastig worden aangezien het luchtruim daar dicht is

GMT Drukom alles te regelen We zijn bezig met meerdere grote bestellingen oplopend tot 24 miljoen kapjes maar dat is krap Het vervoer is lastig en de

kosten lopen op

IGJ wij zien ookoverbodig gebruik van beschermingsmiddelen bij zorgpersoneel door het selectief testen

CZ Gister in het koepeloverleg het advies uitgedaan naar het OMT voor tandartsen om niet noodzakelijke behandelingen niet uitte voeren

Een aantal zelfstandige klinieken gaan nuzelfin shutdown

DCO publiekscampagne aan het voorbereiden netzoalsde social media strategie Er worden nog moeilijkheden ondervonden met het updatenvan Q A s bij
het NKC Het loopt stroef met inhoud en beleid

LZ Wij hebben elke dag om 11 uureen call met de koepels Daarnaast zijn erveel zorgen over het sluiten van dagbesteding
PG AZ doet morgen de coordinate bij het debat PG komt vanmiddag nog op de lijn bij de andere directies voor input
DGV Wij hebben afgesproken dat er nu 5 teams zijn BES CZ LZ CZ en DCO teams Daarnaast is er ook op interdepartementaal niveau een nieuwe structuur

afgesproken Daarbij komt een aparte lijn voor a lie maatregelen voor continuiteit van de zorg en een aparte lijn voor langdurige zorg Ciska en een nog te

bepalen andere directeur zullen hiervoor plaatsnemen in de interdepartementale structuur Daa rnaast is er ook een interdepartementale groep voor de BES

openbare orde en een financieel economische groep De NCTV organiseert dit

o

o

Oordeelsvorming en beslissing

OORDEEL BESLUIT

Internationaal

Vanavond is er een Europese Raad Een van de punten die besproken zal worden is

export tussen landen gaat dan specifiek om export van medische hulpmiddelen De

voorwaarde lijkt nu dat export binnen de EU wel door kan gaan maar buiten de EU niet

IZ bereidt de Europese Raad voor

GMT geeft aan IZ mee in te brengen dat export

van medische hulpmiddelen doorgang moet

blijven vinden ook buiten de EU

Minister Bruins belt vanmiddag met de Britse collega De Britten willen weten welke
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maatregelen wij nemen en hoe wij dit doen In Zuid Europa zijn meerdere landen die

overgaan op een lock down terwijl de

Nordics dit niet doen Het is daarom des te

belangrijk een goed partnership te vormen

met de Nordics en UK Dit punt moet ook

meegenomen worden in het gesprek met de

UK en de Europese RaadVanuit het CEPI internationaal initiatief voor vaccinontwikkeling is het verzoek

gekomen voor een Nederlandse bijdrage Hier wordt met MP al over gebeld

GMT heeft hier al contact over ^^^^Jal
helpen met een inschatting van de bijdrage

Voor nil is het genoeg als de IGJ opschaalt en

daardoor in het weekend ook beschikbaar is

Avondopenstelling is voor mi niet nodig

IGJ

De IGJ gaat opschalen vanwege de drukte Door de opschaling zijn ze nu ook in het

weekend beschikbaar Op dit moment zijn ze niet s avonds beschikbaar aangezien de

vragen van zorgprofessionals vooral overdag binnen komen

Als het A4 met de structuur voor prioritering
en richtlijnen voor gebruik van

beschermingsmiddelen en hulpmiddelen

bevestigd wordt in het OMT hoort GMT dit

graag zsm terug

Belangrijk goed te communiceren naar eigen

achterban

OMT BAO

Het OMT is nu bezig Hier wordt ook gesproken over prioritering Dit zal geen fijne

boodschap worden om naar de achterban te communiceren

zal helpen bij

terugkoppeling over prioritering nav uitkomst

BAO

10 2e

Werkstructuur DCC weegt dit nader af

Mbt overleggen zijn er nu alleen BTCb s ingepland OTCb s zouden gebruikt kunnen

worden om het BTCB te adviseren Echterzal het BTCb nu elke dag moeten plaatsvinden
waardoor er met alle andere overleggen weinig ruimte zal zijn voor een OTCb

Onduidelijk of burgerbrieven tussen wal en schip vallen

Er moet hiervoor centraal een geannoteerde
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App hygiene Er zijn veel verschillende appgroepen waarbij tot s avonds laat veel

berichten heen en weer gaan

ontvangstbevestiging voor komen

Oproep om alleen zakelijk te appen Kijk goed

wat er echt in je bericht moet Vooral s avonds

hier goed op letten Ook advies om je bericht

duidelijkaan iemand te richten

AFSPRAKEN VERVOLG

GMT levert de Q A later aan morgenochtend

Directies kijken nog naar eventuele schriftelijke input opmerkingen voor^^

Het overzicht van activiteiten zoals nu gemaakt is is heel handig om te hebben Echter hoeft het maken hiervan geen prioriteit te krijgen als het teveel tijd kost

Het Caribische team loopt aan tegen het probleem van tijdsverschil waardoor er lange dagen gemaakt worden Er is behoefte aan iemand met een goede kennis van de

crisisstructuur Er moet nader gekeken worden hoe hier precies invulling aan gegeven kan worden
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VERSLAG mBTCb 25 maart

PROCES

Crisis

Datum tljdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

25 maart 2020 11 30

26 maart 2020 11 30

Aanwezigen

Hugo de Jonge

Paul Blokhuis

Martin van Rijn

110 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

DGV

CN

IZ

| DCC

DCC

DCC

PG

CZ

■ LZ

Deo

GMT

■ NCTV

RIVM

BEELD

Beeld wordt toegelicht door DCC

Stand 24 3 5560 personen positief getest 278 personen overleden opname op de IC 546

Gisteren is het landelijk Consortium Hulpmiddelen in Leusden van start gegaan

Op Aruba zijn er 5 bevestigde gevallen bij gekomen waardoor het totaal aantal besmettingen

op 17 staat Op Curasao zijn er twee besmettingen gevallen bijgekomen totaal nu 6

Op de BES zijn nog geen besmettingen

Vandaag is er om 10 uur een technische briefing door

nvic

De aanwijzing naar VR is gister na een lang proces uitgegaan Vandaag wordt deze

besproken met de VR s

In het OMT van aanstaande maandag zal gesproken worden over wat de effecten zijn van de

huidige maatregelen en hoe er gekeken wordt naar een verlenging van de huidige

maatregelen Het onderzoek in hetonderwijs is dan nog niet afgerond maar het is dan wel

goed om een tussenstand te hebben

Vanuit het NKC zijn er signalen dat er verwarring is over het onderzoek naar jongeren irt het

dicht houden van de scholen

Vanuit IAO VWS AZ en OCW voor het ICCb gaan kijken naar hoe besluit voor het onderwijs

proces na 6 april gaat lopen

10 2e van het RIVM en

t0 2e 10 2e

Het mediabeeld wordt toegelicht door DCo

Gisteren werd in de media voornamelijk gesproken over de maatregelen Vandaag is de

berichtgeving meer gespreid

DCo heeft nog wel het beeld dat er veel vragen zijn over de maatregelen
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DGLZ

De financiele afspraken met de VNG zijn bijna rond Het proces met de Zorgverzekeraars

rondom de Zvw zorg is nog bezig
Vanuit de LZ kolom bezig met het plan van bedden buiten het ziekenhuis zgn zorghotels

Partijen worden aan het werk gezet om capaciteit te regelen in de regio

Voor de derde pijler van de NCTV kwetsbare personen moet nog een beter plan gemaakt

worden daar is DGLZ mee aan de slag
20 000 mensen met een zorgachtergrond hebben zich gemeld om te helpen Er is een

afwegingskader ontwikkeld om te helpen om deze mensen te matchen aan werkgevers met

tekorten

Vanavond krijgen we meer inzicht in de CPB analyse over de impact op de economie crisis

en scenario s MEVA stuurt dat dan rond

CN

Beeld Aruba is zorgelijk We moeten ons erop voorbereiden dat hetaantal besmettingen

snel gaattoenemen

Gisteren is er ministerieel overleg geweest tussen de stas min BZK en de bewindslieden

gezaghebbers van de ei landen Daar zijn de volgende afspraken gemaakt 1 de ei landen

proberen de capaciteit zo snel mogelijk in te zetten en patienten van elkaar over te nemen

ook COVID 19 patienten 2 Er wordt nu gekeken hoe de capaciteit op de eilanden zsm kan

worden uitgebreid Een van de mogelijkheden is om het net uit dienst genomen oude

ziekenhuis op Curasao in te richten

Er gaat een beroep v d ei landen komen richting NL om hulp te krijgen bij beademing en IC

capaciteit Vanuit AZ is aangegeven dat dit punt zeer politiek gevoelig is

Er wordt hard gewerkt aan een OMT advies over maatregelen gericht op de BES eilanden

Het RIVM zorgt dat dit vrijdag af is zodat het dinsdag kan worden besproken in het

ICCb MCCb

IZ

IZ heeft MVWS een aantal punten voor de Europese Raad van donderdag aangeleverd om

mee te geven aan de MP MVWS reageert dat hij iets gefundeerder tot een advies wil komen

voor de MP IZ gaat met de opmerkingen aan de slag

In de raad gaan we oproepen om solidair met elkaar te zijn wetende dat dat moeilijk is in dit

huidige klimaat

India is in lock down Kan consequenties hebben voor beschikbaarheid van geneesmiddelen

GMT

Hopelijk komt om 12u lijst met overzicht wat er ingekocht is en wat de tekorten zijn op dit

moment

Het project met de testkits loop goed

Voor alle hulpmiddelen die uit het buitenland komen is het lastig te checken of het

gevalideerde producten zijn Op dit moment vindt veel fraude plaats met CE certificaten

Alles wat VWS tot nu toe is ingekocht is wel goed
GMT heeft een systeem opgezet om de politiek gevoelige leads op te pakken Deze mensen

krijgen een VIP treatment Het e mailadres hiervoor is

PG in de ICCb MCCb gaat de verdringingsreeks voor persoonlijke beschermingsmiddelen
aan de orde komen Basis is dat de zorg voor gaat Als er vanuit andere sectoren een vraag

komt dan moet dat via ICCb MCCb ingebracht en interdepartementaal afgestemd worden

In de brief worden partijen opgeroepen om kritisch te kijken naar processen om ervoor te

zorgen dat er niet onnodige capaciteit verloren gaan

1Q 2e g3minvws nl



366239

DCo

Aan TK is in de brief toegezegd om de communicatie te intensiveren De afgelopen periode is

mn ingezet op algemene crisiscommunicatie vandaag gestart met de nieuwe landelijke

campagne Er staan advertenties in huis aan huis bladen en vanaf morgen zijn er ook radio

en tv campagnes te horen zien De campagne wordt ook doorvertaald naar doelgroepen

mensen met een verstandelijke beperking via Steffie laaggeletterden via Pharos

De campagne is nu gericht op de maatregelen Er volgen verdiepingsslagen hoe waarom

IGJ

JenV is bezig om een spoedwet mogelijkte maken om rechterlijke machtigingen af te geven

ihkv de Wvggz en Wzd

DGCZ

Gisteren was veel logistiek gedoe in Brabant O m omdat operationeel centrum in R dam

niet goed werkte Als het goed is met ingang van vanochtend beter

Bezig met het koppelen van bedden die in beeld zijn gebracht aan de vraag

Contact over de IC bedden gehad met ZKN klinieken Zij hebben voor een deel apparaten al

uitgeleend voor een deel kunnen ze dat nog doen voor een deel houden ze zelf zodat ze

zelf ook IC patienten kunen behandelen

LNV overlegt met dierenartsen om te kijken welke apparaten we kunnen benutten

We zijn volop aan het inkopen met het Consortium

Experts zijn ook bezig met het vraagstuk om de capaciteitdie in NLal is zo goed mogelijkte
benutten oa de vraag beantwoorden in welke situatie 2 personen aan 1 apparaat gelegd
zouden kunnen worden

Omdat er vragen komen over goed medisch handelen wordt olv

groep experts bij elkaar gebracht die over dat soort vraagstukken breder kan meedenken

worden

Geneesmiddelen afgelopen vrijdag brief aangekondigd met noodmaatregel van de Wgp De

prijsdaling die per 1 april zou worden ingevoerd op overall geneesmiddelen wordt een half

jaar of een jaar uitgesteld Dit moet wel netjes gebeuren omdat dit in het regeerakkoord
staat De prijs voor alle Corona gerelateerde medicamenten laten we vrij

Ten slotte blijven er veel vragen van het RIVM over richtlijnen dan wel uitleg van richtlijnen
DGV er zijn afspraken gemaakt over hoe we dit soort verzoeken bij het RIVM Dat loopt via

het PG PG laat weten bij wie medewerkers terecht komen met dit soort vragen

10 2e een

PG

Kamerbrief is 25 pagina s

In IAO gesproken over de kamervragen die voor 2 uur beantwoord zouden moeten worden

door de departementen VWS heeft de vragen nu opgespaard en ze worden allemaal

beantwoord in de brief die vanavond uit gaat PA M VWS kijkt hierop mee Er wordt geen

uitstelbrief gestuurd maar de antwoorden op kamervragen die al in de lijn zitten sturen we

wel uit gelijktijdig met de brief

MVWS we gaan geen handtekeningen op de brief doen van andere bewindspersonen

Mede namens kan wel Ze accorderen dan hun eigen teksten M VWS staat dan niet garant

voor de inhoud van die stukken

In MCCb wordt gesproken over een procesvoorstel tav lockdown scenario irt continuiteit

Ook over het OCW voorstel is gisteren in het IAO gesproken De bedoeling is steeds geweest

dat rond 6 april een tussenresultaat beschikbaar zou zijn vanuit RIVM van het onderzoek en

op basis daarvan zou gekeken worden naar vervolg van sluiting van de scholen

Voorstel M VWS over proces vanaf volgende week OMT BAO maandag dinsdag en

donderdag ICCb en MCCb van 16 tot 17 eventueel persco om 19u De hele dag oplopend

richting MCCb wordt het statement voorbereid De Catshuissessie op zondag is niet ter

besluitvorming maar benen op tafel sessie Woensdag wordt kamerdag eerst de TB en
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daarna het debat Vrijdag MR M VWs brengt dit voorstel vanmiddag in bij het MCCb Ook

wil hij vanmiddag voorstellen om op 31 maart al te besluiten over de maatregelen na 6 april
Dat betekent dat er maandag een OMT advies moet liggen

RIVM

RIVM krijgt heel veel hulpaanbiedingen van allerlei partijen die niet bij hen terecht horen te

komen maar meer voor VWS of elders bedoeld is Zij hebben er nil een centraal loket voor

ingericht om beter te stroomlijnen

STAS

Caribisch NL situatie Op de BESOeilanden wordt aan social distancing gedaan terwijl er nog

geen besmettingen zijn

Wvggz moet wat de Stas betreft CZ op mee kijken of er spoedwetgeving nodig is

Compliment voor team GMT

GGZ Er komt een RIVM richtlijn voor de gehele GGZ doelgroep

MVWS

Over de portefeuilleverdeling M VWS M MZS M VWS doet de Wpg en LZ De Medische zorg

IC capaciteit hulpmiddelen testen doet M MZS maar M VWS checkt elke dag in bij M

MZS

Vanmiddag om 14 15 wordt gesproken over de Kamerbrief

M VWS wil dat er geen brieven meer uitgaan behalve Corona brieven Alleen als de

bewindspersonen anders beslissen gaan er nog brieven uit Stukken kunnen nog wel de lijn
in maar komen na een besluit van de bewindspersonen op een stapel te liggen en worden

dus niet naar de TK gestuurd

MMZS

Belt vandaag naar de KIWB en het NOC NSF naar aanleiding van vragen over de opstart van

de competitie

DGV

Contact gehad met Brabant zijn iets rustiger dan gisteren VWS wisselende signalen vanuit

Bernhoven

10 2eEr is een apart groepje rondom testen opgericht Gaat

heeft een drieledige opdracht 1 het aantal testen omhoog brengen 2 kijken naar testen om

trekken Dit team

vast te stellen of je virus hebt gehad 3 kijken of je dat kan uitbreiden naar andere testen

dan bloedtesten

Communicatie wat gaat er spelen c q wat is nodig

DGCZ is het mogelijk dat dit op 1 punt gecoordineerd of gemonitord wordt

DCo dat doen we al maar alleen voor onze eigen bewindscontrole en verder reikt onze

span of control ook niet Als er vragen verzoeken zijn vanuit de media brengen we dat bij

NKC in beeld en brengen we een advies uit om wel of niet daarop in te gaan

Voor de volgende technische briefing wordt bezien of het aantal talking heads uitgebreid
kan worden 10 2e [ 10 2e zou een mogelijke kandidaat zijn om aan te sluiten

Besluitenlijst

1 Scenario COVID 19 Caribische delen Koninkrijk aanleveren Ter agendering dinsdag in het

ICCb OMT
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Eventuele bijstandsaanvraag agenderen in ICCb MCCb

Advies voor MP richting Europese Raad moet beter gefundeerd worden IZ

Consortium Leusden contactgegevens voor VIP treatment en terugkoppeling Voor intern

VWS inmiddels mailadres

Verdringingsreeks persoonlijke beschermingsmiddelen

a Basis is dat de zorg voor gaat Dit blijven aangeven in ICCb MCCb verband PG DCC

b Oproep naar andere partijen om kritisch naar de processen te kijken Vragen

verzoeken via capaciteitsplanning VWS inbrengen

Prijsbijstelling naar beneden voor geneesmiddelen wordt uitgesteld voor een half jaar tot

een jaar

Kamerbrief voor 14 00 gereed Voorstel is daarnaastom alle kamervragen te stroomlijnen

Voorstel is om voorafgaand aan het debat brede kamerbrief te sturen en daarmee alle

schriftelijke vragen af te doen Ter nadere afstemming in ICCb MCCb

Andere brieven buiten corona af terugbrengen naar 0 tot nader orde Alleen maar corona

brieven beantwoorden

Inzet VWS procesvoorstel is om 31 maart te beslissen over het bredere pakket van

maatregelen van 6 april Het OMT advies maandag ochtend moet duidelijk zijn over al deze

maatregelen

Inzet VWS nieuwe structuur zondag benen optafel overleg maandag QMT BAO dinsdag
Iccb Mccb woensdag technische briefing en debat donderdag Iccb Mccb vrijdag MR in

MCCb bespreken

Portefeuilleverdeling Minister de Jonge WPG en LZ Minister van Rijn Medische zorg en gaat

over bedden en middelen Elke dag stemmen beide Ministers after afstemming
Met defensie afstemmen en preciezer maken welke hulp bijstand geleverd wordt kan

worden DCC

2

3

@minvws nl10K2S
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Actielijst

Wat Wie Wanneer

Dagelijkse call stuurgroep Taskforce Diagnostiek Continu

10 129

10 2e

organiseert Zoom

vergadering

Wekelijks overleg Taskforce Diagnostiek Taskforce Continu

Overzicht leden rol Taskforce Diagnostiek
10 129Overzicht van beschikbaarheid en vraag naar

typen coronatesten bij verschillende scenario s

Maandag 30 3

Vaststellen doelstelling testbeleid op basis van

scenario s

OMT en BAO

Vaststellen voorwaarden voor wijzigen testbeleid

Sheet met rol van OMT Maandag 30 3

Oprichten loket voorselectie leads voor testen en z s m

IMiHHDl RIVM

voor inhoud

Oprichten communicatiestructuur RIVM

Aanleveren lijstje aanspreekpunten per type test

voor loket voorselectie leads voor testen

Voor 30 3Lijst met microbiologische labs welke machines

per lab huidige bezettingsgraad per lab

capaciteit als machines 24 7 draaien en benodiqde

capaciteit voor andere testen naar^jjj^j
Uitzoeken of Roche terug kan draaien op Windows

24 zonder dat garanties vervallen of anders

update voor hogere tolerantie

10 129

Mogelijkheid onderzoeken of labs in Wageningen

diergeneeskunde van UU en evt Sanquin
kunnen testen

Taskforce

Uitzoeken wat is misgegaan in Spanje wie test

heeft geleverd en of het om moleculaire of

serologische testen ging

30 3

10 2e
Informatie verzameld over beschikbaarheid

serologische testen

Vrijdag 27 3

Inventariseren mogelijkheden productie
serologische tests in Nederland

30 3

Overzicht met opties opschalen serologische tests

met voor en nadelen per optie

VWS

Lijst met labs die validatie kunnen doen van leads

die door voorselectie komen

Taksforce

Antwoord formuleren op vragen van andere labs

die in problemen komen omdat ze niet meer

kunnen leveren aan pharma

Geen topprioriteit

Regelen dat^^3met woordvoerder van VWS kan sparren over hoe om te gaan met de pers

Bloedkweekfiessen mogelijk tekort aan

IGJ zoekt plek in organogram
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Q A s over gezondheidsschade van een lockdown

1 Heeft u kennisgenomen van het AD artikel waarin

professor Besturen van Veiligheid

dat de huidige Coronamaatregelen op langere termijn

meer doden veroorzaken dan dat ze voorkomen

• Ik heb dit artikel met interesse gelezen en vind dat

professor Helsloot een belangrijk punt aansnijdt Hij wijst op

de gezondheidseffecten van de economische gevolgen van

de maatregelen die we nemen om Corona in te dammen

• Die negatieve gezondheidseffecten zijn er inderdaad en

wijzen er vooral op dat een langdurigere intensievere

lockdown relatief grote mentale volksgezondheidsschade

veroorzaakt

• Elk besluit die de persoonlijke en economische

bewegingsvrijheid van mensen beperkt moet daarom

proportioneel zijn

bepleit10 2e

2 Hoe weegt u de beperking van het gezondheidsverlies

door Corona als gevolg van contact beperkende

maatregelen af tegenover het gezondheidsverlies dat

deze maatregelen veroorzaken

• Er is bij mijn weten nog geen wetenschappelijk gevalideerde

betrouwbare methode om kwantitatief het brede spectrum

aan plussen of minnen van beperkende maatregelen ten

aanzien van Corona nauwkeurig tegen elkaar af te zetten

• We weten immers nog niet wat het toekomstige verloop is

van deze pandemie
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• Ook is niet nauwkeurig bekend welk effect het stuwmeer

aan uitgestelde zorg zal hebben

• Als laatste is de ordegrootte en duur van de economische

recessie die naar alle waarschijnlijk aantreedt onzeker en

niet goed te vergelijken met de financiele crisis uit 2008 en

de minder globale recessies na SARS Mexicaanse Groep en

Ebola

• Ook hier hebben we dus te maken met 100 van de

besluiten op basis van maximaal 50 van de kennis

• Desondanks denk ik dat we gebalanceerd te werk gaan met

een intelligente in plaats van volledige lockdown Uit de

wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat langdurige

intensievere lockdowns ernstige gevolgen hebben voor de

mentale gezondheid Die uiten zich bijvoorbeeld in een

toename van Post Traumatische Stress Stoornis PTSS

• Ook op de langere termijn kan verondersteld worden dat een

heftige lockdown forse impact heeft omdat hierdoor de

economische recessie groter wordt En recessies leiden weer

tot hogere zelfmoordcijfers en andere mentale

gezondheidsproblemen

• OPTIONEEL Ik kan wel bij het Outbreak Management Team

benadrukken dat we ook graag de meer indirecte

gezondheidseffecten zo zorgvuldig mogelijk mee willen

wegen Gezien de onafhankelijke status van dit team kan ik

dit echter niet garanderen

3 Wat is het effect van een lockdown op de gezondheid
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• Studies naar de effecten van quarantaine bij SARS ook in

Canada Mexicaanse Griep en Ebola en zeer recente studies

naar Corona in China laten er geen misverstand over

bestaan de mentale gezondheid van mensen verslechtert

• Suicide boosheid eenzaamheid en met name PTSS neemt

toe De resultaten van deze meestal zeer recente studies zijn

niet eenduidig in ordegrootte maar laten een toename van

PTSS zien van 5 tot wel 30

• PTSS verhoogt vervolgens weer de kans op suicidale

gedachten en andere psychische maar ook somatische

aandoeningen zoals dementie artrose diabetes Hierdoor is

er ook op langere termijn een negatief gezondheidseffect

• Opmerkelijk genoeg verslechtert de mentale gezondheid ook

in aangrenzende regio s waar geen lockdown is met name

bij mensen die niet meer kunnen werken door de golfeffecten

van de lockdown elders

• Wetenschappers adviseren dan ook dat een lockdown nooit

langer moet duren dan absoluut noodzakelijk

• Belangrijk om deze negatieve effecten te mitigeren zijn

goede communicatie over het doel van een

quarantaine lockdown De continuiteit van zorg en primaire

levensbehoeften dient op peil te blijven en het blijkt ook

belangrijk dat mensen simpele adviezen zoals handen

wassen bljiven opvolgen

• Ook is bekend dat een vrijwillige quarantaine lockdown

minder psychische gezondheidsklachten oplevert dan een

verplichte
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• Het moge duidelijk zijn een volledige lockdown heeft niet de

voorkeur als indamming van het virus ook mogelijk is met

een meer intelligente lockdown

• Ik ben daarmee blij om te vernemen dat burgers zich

afgelopen weekend beter aan de regels hebben gehouden

4 Welk effect heeft een lockdown op de economische

recessie die al begonnen is en wat is daar vervolgens

het volksgezondheidseffect van

• Een volledige langdurige lockdown zal naar alle

waarschijnlijkheid een zwaardere en langere economische

recessie verooraken

• Ik denk niet dat het moeilijk is om hier een beeld bij te

vormen gezien alle berichten over ondernemers en anderen

die een zware tijd tegemoet gaan

• Dit benadrukt nogmaals dat er niet gemakkelijk moet

worden gedaan over een volledige lockdown

• Want we weten dat ook recessies leiden tot een

verslechtering van de mentale volksgezondheid

• Tijdens een recessie nemen de werkloosheid en financiele

onzekerheid toe wat vervolgens weer leidt tot meer

depressies en angststoornissen en meer suicides

• Tijdens de financiele crisis van 2008 was dit effect ook te

zien alhoewel ook duidelijk werd dat economische

ondersteuningsmaatregelen deze heftige effecten deels

kunnen mitigeren
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• Het noodpakket waar collega s Hoekstra Wiebes en

Koolmees mee bezig zijn is dan ook uitermate belangrijke

om deze gezondheidseffecten op te vangen

• Maar ik herhaal als we overgaan op een heftige lange

lockdown zullen ook zij het lastiger krijgen om de grotere

recessie op te vangen met grotere negatieve

gezondheidseffecten tot gevolg op de langere termijn

• Tegelijkertijd is het ook goed om te weten dat een recessie

niet alleen maar negatieve gezondheidseffecten kent De

totale sterfte neemt volgens de meeste studies niet af of

daalt zelfs

• De wetenschap begrijpt niet precies hoe dit komt en

dergelijke effecten zijn ook erg contextafhankelijk Ook dit is

dus geen effect wat we perfect kunnen voorspellen

5 Welk effect heeft een lockdown op het stuwmeer aan

uitgestelde reguliere zorg dat nu ontstaat

• Ten eerste wil ik benadrukken dat het OMT benadrukt dat

we niet goed weten of een volledige lockdown daadwerkelijk

zorgt voor een snellere afname van het aantal besmetting

• Maar als ik desondanks dezee aanname doe en als daardoor

relatief snel de nu geblokkeerde capaciteit weer voor

reguliere zorg vrijkomt dan kan een lockdown het meest

gunstig zijn voor het weer zo snel als mogelijk inhalen van

noodzakelijke reguliere zorg
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• U hoort echter dat deze redenering met aannames aan

elkaar vasthangt en daarmee zeer onzeker is

• Daarnaast is het goed om te realiseren dat niet a lie uitstel

van zorg leidt tot meer gezondheidsschade Waarschijnlijk

wordt nu relatief veel niet gepaste en electieve zorg

uitgesteld waarbij niets doen soms een prima optie kan

zijn

• In die context heeft mijn voormalige collega Bruins uw

Kamer meermaals gei nformeerd over de

beleidsprogramma s Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Hierin

werken de HLA MSZ partijen het Zorginstituut en ZonMw

nauw samen om ervoor te zorgen dat Zorgevaluate over vijf

jaar integraal onderdeel is van de reguliere medisch

specialistische zorg

• De crisis waar we nu in zitten kans als positief effect hebben

dat het aandeel minder nuttige zorg sneller afneemt dan we

origineel hadden gehoopt

• Maar ik wil hier zeker niet optimistisch over doen

Onderzoeksbureau Gupta schat in dat momenteel 40 van

de zorg stilligt Dit percentage ligt ver boven de meest

pessimistische schattingen van niet gepast gebruik

• Als we Corona niet snel genoeg onder controle krijgen zal

het dus naar alle waarschijnlijk ook tot gezondheidsschade

leiden doordat veel reguliere zorg langdurig uitgesteld

wordt

• Maar het is dus onbekend of een lockdown hiertoe een

betere strategie is
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De brede gezondheidseffecten van een lockdown

Een zeer snelle indioatieve review van de literatuur

MEVA cluster strategie kennis 30 maart 2020

Aanleiding

Het afgelopen weekend bereikte MEVA de vraag om een onderbouwing op te stellen over de

bredere gezondheidseffecten van een lockdown Ditzelfde weekend werd in de media de stelling

geponeerd dat de beperkende maatregelen op langere termijn meer gezondheidsschade zullen

veroorzaken dan de pandemie zelf Daar staan geluiden vanuit de Tweede Kamer tegenover om

meer beperkende maatregelen in de vorm van een echte in plaats van een ’intelligente lockdown

Opbouw no title

In deze notitie zetten wij uiteen welke bredere gezondheidseffecten op korte en lange termijn

mogelijk optreden bij een lockdown We beschrijven eerst welke impact quarantaines hebben op

de mentale gezondheid van mensen Dit fenomeen is vrij uitvoerig onderzocht tijdens de recente

SARS HIN 1 Ebola crises Vervolgens beschrijven we de mogelijke effecten van het opschorten van

reguliere zorg en de stuwdam aan onvervulde zorgbehoefte Daarna beschrijven we de langere

termijn gezondheidseffecten van economische recessies vanuit de aanname dat een intensievere

en langere lockdown een grotere recessie teweegbrengt Ten slotte beschrijven we bevindingen
van studies waarin de impact van lockdowns op de ontwikkeling van de pandemie modelmatig
zijn onderzocht

Disclaimer

Deze notitie is in een zeer kort tijdsbestek opgesteld Er kunnen dus dingen in ontbreken Wei zijn
we erachten gekomen dat er geen perfecte kennis bestaat om de negatieve en positieve

gezondheidseffecten van beperkende maatregelen bij deze pandemie tegen elkaar af te wegen We

weten immers niet wat het toekomstige verloop is van deze pandemie Ook is niet nauwkeurig
bekend welk effect de stuwdam aan uitstelzorg zal hebben Als laatste is de ordegrootte en duur

van de economische recessie die aantreedt onzeker en niet goed te vergelijken met

SARS H IN 1 Ebola en de financiele crisis van 2008

Procesvoorstei

Indien de wens bestaat om de brede gezondheidseffecten van een lockdown meer mee te nemen

in besluitvorming rond COVID 19 dan lijkt het ons het meest logisch dat dit integraal onderdeel

uitmaakt van de ad visering door het Outbreak Management Team Professor

lijkt ons de meest aangewezen persoon om nauwkeuriger en systematischer dan in deze notitie

dergelijke afweging vorm te geven Er zou voor gekozen kunnen worden om bij hem aanvullend

advies in te winnen Indien dit gewenst is leggen wij graag de contacten hiertoe

10 2e
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1 Invloed lockdown quarantaine op mentale gezondheid

Disclaimer

COVID 19 is niet een op een te vergelijken met SARS Ebola et De weinige studies over COVID

19 zijn veelal gebaseerd op beperkte steekproeven die niet aselect zijn getrokken ze zijn verder

niet door experts beoordeeld peer review De bevinden liggen wel in lijn met het eerdere werk

t a v SARS Er is verder aanzienlijke spreiding in resultaten

Ondanks deze methodologische mitsen en maren laat de literatuur geen twijfel bestaan een

total lockdown heeft negatieve consequenties voor de mentale volksgezondheid Het meest voor

mensen in quarantaine specifieke groepen maar ook voorzij die dat niet zijn

Langer en strikter in lockdown is erger

Hoe langer de lockdown duurt en hoe strikter deze is hoe groter de negatieve effecten zijn
Brooks et al 2020 Belangrijkste negatieve effecten PTSS suicides boosheid eenzaamheid De

hoogste scores worden gewonden voor neerslachtigheid 73 en geirriteerd zijn 57 Enkele

studies Brooks et al 2020 stellen dat langere quarantaines 10 dagen correleren met

slechtere uitkomsten voor met name PTSS syndroom versus kortere quarantaines Ook blijkt dat

IC opname de kans op PTSS vergroot met 19 28 Griffiths et al 2007 Negatieve effecten

bestaan nog lang nadat quarantaine is beeindigd verslaving vermijdingsgedrag

PTSS is een belangrijk effect op zichzelf maar vergroot ook de kans op suicidale gedachten en

andere psychische aandoeningen De kans op een reeks van somatische aandoeningen neemt ook

toe waaronder CVM diabetes 2 artritis dementie en allerlei ontstekingen Er zijn studies die

correlaties vinden met voortijdig overlijden Lohr et al 2015

Effecten van lockdown zijn erger bij sommige groepen en ook aan de orde in regio s zonder

quarantaine

Negatieve effecten zijn in de regel groter bij Brooks et al 2020 1 zorgprofessionals 2 bij
mensen met psychiatrische problematiek en 3 bij mensen met een lager inkomen extra financiele

problemen agv quarantaine 4 vrouwen 5 mensen met somatische kwetsbaarheden co

morbiditeiten IC personeel heeft ook een verhoogd risico op PTSS van 23 Mealer et al

2010

Opvallend is dat er ook negatieve mentale effecten zijn buiten de door quarantaine getroffen

regio s maar minder en met name voor mensen die niet meer kunnen werken als gevolg van de

quarantaine elders Zhang et al 2020 Sun etal 2020

Strategieen om negatieve effecten te beperken

Strategieen om de mentale gezondheidsproblemen te mitigeren blijken o a 1 goede
communicatie over het doel van de quarantaine 2 mensen in quarantaine adequate zorg bieden

en goed bevoorraden voedsel water thermometers financien etc 3 mensen adviseren om

blijvend preventieve maatregelen te nernen zoals handenwassen en mondkapjes omdat diegenen
die dat ook tijdens de quarantaine bleven doen zich beter voelden dan diegenen die dat niet bleven

doen Brooks et al 2020 Wang et al 2020

In algemene zin geldtdat het belangrijk is om de lockdown niet langer te laten duren dan nodig
Brooks et al 2020 Daarnaast kent vrijwillige zelfisolatie aanzienlijk minder negatieve effecten

voor mentale gezondheid Vanuit mentale gezondheid bezien is het in theorie dus het beste als

iedereen vrijwillig in quarantaine gaat Hiervoorzijn goede communicatie en heldere eenduidige

boodschappen essentieel Brooks et al 2020 Wang et al 2020

Studie Uitkomsten Kanttekeningen

Brooks et al Lancet 2020 Substantiele neg effecten

Verschillen naar groep duur

etc Maatregelen om ditte

minimaliseren van groot

24 studies geen COVID 19 data

SARS minder overdraagbaar

maar wel ernstigere klachten 1 3

weken onduidelijke duur isolaties
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belang

Zhang et a I 2020 Mensen gestopt met werken

meeste mentale klachten

COVID 19 haarden niet perse

slechter behalve voor mensen

met co morbiditeiten Mensen

die meer bewegen meer

klachten

Niet peer reviewed 64 regio s in

China 369 respondenten COVID

19 allerlei methodologische
limitaties

Wang et al 2020 58 mentale klachten 16 5

depressieve 28 8 angst 8

veel stress Vrouwen en

mensen met co morbiditeiten

extra gevoelig Preventie

social distancing en

mondkapjes positief effect op

klachten

COVID 19 Snowballing survey

limitatie 194 cities China 20 24

uur thuis

Sun et al 2020 4 6 acute PTSS vrouwen

mensen met link Wuhan

mensen met infectie risico s en

COVID 19 China 2091 deelnemers

waarvan slechts enkele positief

getest zijn

slechte slapers hogere respons

Hawryluck et a I 2004 PTSS 29 9 depressieve

klachten 31 2

129 respondenten
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2 Opschorten van reguliere zorg en het stuwmeer aan onvervulde

zorgbehoefte
Disclaimer

Deze analyse is met name gebaseerd op die van Gupta strategists Meer tijd is nodig voor een

betere duiding met name omdat er waarschijnlijk sprake is van sterke regionale varieteit

Wat gebeurt er ondertussen met de gewone patient die reguliere zorg nodig heeft

1 Op dit moment ligt zo n 40 van de zorg stil 3 5 miljoen patientcontacten per week1 die zijn

afgezegd 90 000 artsen verpleegkundigen tandartsen en andere zorg professionals die hun

vak niet kunnen uitoefenen Een groot deel is afgezegd een deel gaat telefonisch of met

beeldbellen door

2 In sommige zorgsectoren is de afname zelfs bijna 100 Zo liggen mondzorg en dagbesteding
voor ouderen gehandicapten of ggz clienten vrijwel stil Ook in ziekenhuizen vallen grote

klappen
3 In de ziekenhuizen worden momenteel nauwelijks electieve operaties uitgevoerd geen nieuwe

heupen staaroperaties incontinentie ingrepen spataderen of plastische chirurgie IVF

maagverkleiningen en hartklepvervangingen Voor een deel van de oncologische patienten is

de CT scan of chemotherapie uitgesteld Daamaastzijn de poli s zo goed als leeg

Stel dat het coronavirus over enkele weken onder controle is dan zal de uitgestelde zorg

waarschijnlijk snel weer worden opgepakt als de druk van corona tot de zomer aanhoudt bouwt

zich een steeds groter stuwmeer aan zorgvraag op vooral bij ziekenhuizen tandartsen huisartsen

en in de ggz

De zorgvraag die bijvoorbeeid zal verdampen
• dagbesteding herhaalpoli s bij chronisch zieken periodieke controles bij de tandarts echo s in

de verloskunde

• Minder sporten en minder verkeer betekent minder spierscheuringen en botbreuken dus

minder vraag naar zorg

• Minder huisartszorg en paramedie na een tijdje is hoofdpijn een verrekte enkel of stijve rug

vaak vanzelf over

We bevinden ons nu in een ongekende situatie waaruit we kunnen leren wat de effecten zijn als

we niet in staat zij om iedereen zorg te kunnen verlenen Misschien lossen patienten en hun

omgeving een deel zelf op misschien leidt het tot meer zorgvraag op een later moment Dit is

zeker niet volledig onrealistisch omdat bekend is dat doktersstakingen in het verleden hebben

geleid tot een gelijkblijvende of zelfs dalende totale sterfte

De zorgvraag die zal leiden tot een stuwmeer aan zorg zijn van mensen die niet voor niets op de

wachtlijst stonden of de zorg uitstelden zoals

• maagverkleining nieuwe hartklep nieuwe knieen of spataderoperaties
• onrustig plekje op de huid die een bezoek aan de huisarts

• een gevoelige kies die steeds verder gaat ontsteken

• psychiatrische patienten die een terugval krijgen door het grotendeels wegvallen van hun

behandeling
• Daarnaast is een toename in de GGZ vraag te verwachten zowel als gevolg van een lockdown

zelf hoofdstuk 1 als doorde aanstaande recessie hoofdstuk 3

Om het stuwmeer aan zorgvraag goed te lijf te kunnen is het nodig om in sneltreinvaart tot nieuwe

oplossingen te komen Daarbij zijn drie oplossingsrichtingen denkbaar

1 investeren in zorg thuis het nieuwe normaal

2 capaciteit voor gewone zorg zo goed mogelijk gebruiken

Op een doorsnee bezoeken 240 000 mensen de huisarts en 160 000 het ziekenhuis 240 000 de

fysiotherapeut 200 000 de tandarts en 75 000 de psychoioog
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3 voorkomen van zorgmijding door kwetsbare groepen

De coronacrisis kan de versneller zijn van het verplaatsen van zorg naar huis Waar beeld bellen

tot nu toe op vrij beperkte schaal werd ingezet als alternatief voor face to face consulten wordt

dat nu breed ingezet Werd in 2016 nog door Gupta ingeschat dat zorg op afstand ongeveer 15

van de polibezoeken zou kunnen vervangen de huidige situatie laat zien dat dat in misschien wel

80 van de gevallen het geval is De NZa heeft het recent mogelijk gemaakt om ook het eerste

polibezoek al digitaal te doen
2

Bron In de slipstream van corona een secundaire crisis in de zorg Gupta 23 rnaart 2020

Schatting omvang zorgstuwmeer en niet in te halen zorg per sector

[ van totale zorgkosten per sector]

I I Niet meer in te halen Q Stuwmeer max O Stuwmeer min

25
35

45
50

6060

90
95

60
50

45
40

3530

Dagbesteding Wijkverpleging Fysiotherapie Jeugdzorg Huisarts Ggz Mondzorg Ziekenhuis

Klein stuwmeer Groot stuwmeer

Enkele lopende initiatieven

Doen of Laten https doenoflaten nl

Doen of Laten is een landelijk programma dat zorgverleners en patienten wil heipen bij het

maken van een weloverwogen keuze over gepaste zorg bij een patient Het programma wordt

gefinancierd door het Citrienfonds dat mede mogelijk is gemaakt door ZonMw

DoelmatigheidsOnderzoek https www zonmw nl nl onderzoek

resultaten doelmatiqheidsonderzoek

Dit programma van Zonmw is gericht op betere en betaalbare zorg en geeft inzicht in welke

behandelwijze het beste resultaat biedttegen welke kosten Het programma organiseerde ook

verschillende subsidierondes speciaal voor zorgevaluaties

Leading the Change https zorgevaluatienederland nl programs 8f056ae2 45f7 4dcc a57d

1906eflb02f0

Leading the Change LtC heeft als doel om zorgevaluaties over vijf jaar onderdeel te laten zijn
van de dagelijkse klinische praktijk Het programma wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars
Nederland ZN

Zinnige Zorg https www zorqinstituutnederland nl over ons werkwiizen en

procedures zinniqe zorg doorlichtinq van het basispakket

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma Zinnige Zorg Hierbij wordt het

huidige basispakket systematisch doorgeiicht om een gepast aanbod en gebruik van zorg te

bevorderen

2
https www nza nl actueel nieuws 2020 03 13 nza past reqelqevinq aan vanweqe coronavirus
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3 Gezondheidseffecten van economische recessies

De COVID 19 pandemie zal een wereldwijde economische recessie veroorzaken De OESO schat

vooralsnog in dat het wereldwijde BBP in 2020 met minstens 1 5 zal dalen en denkt niet dat er

sprake is van een V curve snel herstel Het CPB komt voor Nederland uit op een krimp van 1 2

tot 7 7 In drie van de vier CPB scenario s is de krimp groter dan in 2008 2009 wat aangeeft dat

we naaralle waarschijnlijkheid te maken krijgen met een majeure recessie Die recessie wordt

groter naarmate maatregelen om de uitbraak tegen te gaan intensiever worden en langer duren

zoals het geval is bij een verstrekkende langdurige lockdown

Disclaimer

De economische recessie die COVID 19 veroorzaakt is niet goed vergelijkbaar met eerdere

recessies COVID 19 is een wereldwijde pandemie die juist ook huishoudt in hoge inkomens

landen de rentes zijn historisch laag en de private schulden historisch hoog de wereld is meer

geglobaliseerd dan ooit waardoor golven van het virus een wereldwijd waterbed zullen blijven
veroorzaken en erzowel vraag als aanbod lopen sterk terug Daar staat voor Nederland tegenover

dat de overheids bank en zorgfinancien behoorlijk op orde zijn

Economische ontwikkeling correleert sterk met gezondheid Op macroniveau geldt dat naarmate

het BBP capita van een land stijgt de levensverwachting ook stijgt Op microniveau geldt dat

mensen met een hoger inkomen langer gezond leven dan mensen met een laag inkomen Dit

roept de vraag op hoeveel en welke gezondheidsschade de aanstaande recessie op langere termijn
zal veroorzaken

Recessies zijn slecht voor de mentale gezondheid

De literatuur laat er geen twijfel over bestaan dat economisch slechtere tijden ook op

populatieniveau slecht zijn voor de mentale gezondheid Stress door verlies van een baan

inkomen of vermogen zorgt voor meer depressies en angststoornissen zowel bij werkenden als bij
werklozen Een stijging van de werkloosheid van 1 is in Europa geassocieerd met 0 79 meer

zelf moorden terwijl 3 meer werkloosheid samenhangt met 4 45 meer zelfmoorden en 28

meer doden als gevolg van alcoholmisbruik 3 Vooral mannen die hun baan verliezen vormen een

risicogroep ten aanzien van zelfmoord De toename van zelfmoord onder vrouwen is beperkt of

afwezig maar zij rapporteren wel vaker een slechte zelf gerapporteerde mentale gezondheid

Andere gezondheidseffecten zijn niet eenduidig

Economische recessies kennen echter niet alleen maar negatieve gezondheidseffecten Sterker

nog er zijn diverse studies die op korte termijn een afname in de totale sterfte vinden Hieruit

voIgt de hypothese dat sterfte procyclisch is en mentale gezondheid contracyclisch Het is niet

helemaal bekend hoe dit komt maar een belangrijke verklaring vormt de afname in het aantal

beroertes en hartinfarcten Sommige onderzoekers wijzen dat toe aan een gezondere leefstijl
hoewel de leefstijl onder risicogroepen juist ongezonder lijkt te worden tijdens een recessie

Gezondheidseffecten van economische recessies zijn erg contextafhankelijk

De effecten van de 2008 recessie waren in Europa zeer heterogeen zowel tussen als binnen

landen Die verschillen hangen samen met cultuur en reeds aanwezige trends Zo nam het aantal

zelfmoorden in Griekenland in absolute zin beperkt toe omdat er al relatief weinig zelfmoord werd

gepleegd De afname in het aantal verkeersongevallen was ook beperkt in landen waar al relatief

weinig mensen stierven door een verkeersongeval zoals Nederland

Socialezekerheidsbeleid kan negatieve gezondheidseffecten deels opvangen

Negatieve gezondheidseffecten van economische recessies zijn doorgaans groter in landen waar

werd bezuinigd op de sociale zekerheid publieke gezondheid en zorg en landen waar deze

3
https www sciencedirect com science article pii S01406736Q9611247
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infrastructuren al van minder niveau waren Zo nam het aantal zelfmoorden en uitbraken van

infectieziekten na 2008 sterker toe in bijvoorbeeld Griekenland en Letland waar sterk werd

bezuinigd dan in IJsland waar nauwelijks werd bezuinigd Eerdere crises hadden in Scandinavie

ook een beperkte toename van zelfmoord tot gevolg doordat extra in sociale zekerheid werd

geinvesteerd Daarmee lijkt de interactie tussen recessies en gezondheid af te hangen van de

mate waarin bepaalde risicogroepen tegen zichzelf in bescherming worden genomen In hoeverre

dit mogelijk is hangt af van het kunnen en wilfen betalen van sociale zekerheid in tijden van

recess ie

De volgende tabel vat enkele effecten van economische recessies samen

Mogelijke verklarmgen

mitigerende factoren

Bewezen effecten Belangrijk voor Nederlandse context

Totale sterfte blijft gelijk of daalt

vooral door afname van hartinfarcten

en beroertes

Minder werkdruk werkongevallen
verkeersdoden en drugsgebruik

gezondere leefstijl en luchtkwaliteit

Moeilijk te zeggen

Verkeersdoden daalt luchtkwaliteit

verbetert

Minder economisch verkeer Aantal verkeersdoden is in NL relatief

laag

Zelf moord neemt toe bij mannen die

hun baan verliezen mentale

gezondheid verslechtert bij vrouwen

Meer werkloosheid en financiele

onzekerheid kan dee Is worden

gemitigeerd door sociale zekerheid

Aantal zelfmoorden in NL rond het EU

gemiddeide trend niet dalende

NL heeft weinig staatsschuld waardoor

relatief grote steunpakketten mogelijk

zijn en bezuinigingen relatief beperkt

kunnen blijven

Uitbraken bepaalde infectieziekten

zoals HIV AIDS

Bezuinigingen op vitale

infrastructuren zoals publieke

gezondheid

Gezondheidsverschillen stijgen Bij immigranten en laagopgeleiden

zijn negatieve gezondheidseffecten

groter

Moeilijk te zeggen Wei is bekend dat

NL huishoudens relatief hoge private

schulden hebben en veel mensen in

ZZP en deeltijdverband werken

Gebruikte literatuur

https reader elsevier eom reader sd pii S01406736136010267tokensA5444DDC48582FD91A8D

3771B21CF92017527C52CAE5F8F6B336A02752DEE26FCF28F83C81BC8ED1D7743E202D135389

https www bmi com content 354 bmi i4588

https www sciencedirect com science article pii S2468266716300160

https papers ssrn com sol3 papers cfm7abstract id 3557504

https www annualreviews orq doi full 10 1146 annurev publ health 031210 101146

https europepmc orq backend ptpmcrender fcqi accid PMC4880023 blobtype pdf

https bmcpublichealth biomedcentral com articles 10 1186 sl2889 016 272Q v

https www annualreviews org dQi full 10 1146 annurev soc 073014 l 12204 i6

https onlinelibrarv wilev com doi full 10 1002 hec 3373

https www bmi com content 354 bmi i4631 full
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4 Simulatiestudies naar de impact van lockdowns op de ontwikkeling van de

pandemie

De uitbraak van het coronavirus is inmiddels een pandemie en heeft geleid tot rigoureuze

maatregelen Bij afwezigheid van vaccins en behandeling zijn isolatie zieke personen en

quarantaine gezonde personen social distancing en gemeenschapsquarantaine de enige
beschikbare instrumenten om Covid 19 te bestrijden

1
Gemeenschapsquarantaine of een

lockdown heeft naast het effect op de epidemie zelf ook andere gezondheidseffecten zoals in

voorgaande drie hoofstukken is beschreven Modeleringsstudies zouden kunnen helpen om deze

effecten tegenover elkaar af te wegen bij de vormgeving van maatregelen maar voorzover wij
weten bestaan dergelijke studies nog niet Wei bestaan er modelstudies die pogen te voorspellen
wat de effecten zijn van een lockdown op de ontwikkeling van de pandemie Deze studies kennen

echter majeure methodologische beperkingen

Disclaimer

In de diverse modelstudies die wij hebben bekeken is geen kostendata opgenomen Daamaast is

effectiviteitsdata beperkt gebleven tot mortaliteit van epidemie zelf Andere uitkomstmaten zoals

bijvoorbeeld werkloosheid en huiselijk qeweld zijn dus niet meegenomen Bovendien gaan deze

modelstudies vaak uit van lineaire uitkomsten Het brengtdan ook grote onzekerheid met zich

mee om dergelijke uitkomsten te extrapoleren Diverse studies hanteren een trapsgewijze aanpak
en beargumenteren dat de mate van ingrijpen afhangt van de snelheid waarmee de infectiehaard

wordt aangepakt Daarbij wordt ook benadruktdat de ene strategic in het ene zorgstelsel niet

direct toepasbaar is in een ander zorgstelsel Verder onderzoek om de impact van niet

farmaceutische controlemaatregelen te kwantificeren is noodzakelijk
3

SARS

Gumel et al 2004 modelleerden de impact aantal doden van isolatie en quarantaine op de

controle van SARS tijdens de uitbraken in Toronto Hong Kong Singapore en Beijing
4 Er werd

onderscheid gemaakt tussen zes subpopulaties vatbaar asymptomatisch in quarantaine

geplaatst symptomatisch geisoleerd en hersteld Er is geen kostendata meegenomen maar

volgens de auteurs is een gemeenschapsbrede uitroeiing van SARS haalbaar wanneer een optimale
isolatie een tijdige implementatie in onder strikte hygienische voorzorgsmaatregelen

gedefinieerd door een kritische drempelwaarde4 wordt gecombineerd met een zeer effectief

screeningprogramma op de plaats van binnenkomst

COVID 19 de haard in quarantaine plaatsen lijkt belangrijk naast de bekendere maatregelen

Xie et al 2020 onderzocht de impact aantal besmette personen van Covid 19 testen in

samenhang met een quarantaine in Hubei 5 Ze concludeerden dat grootschalig en

gestandaardiseerd high throughput sequencing gelijktijdig moeten worden geimplementeerd om

het effect van quarantaine te maximaliseren en de duur en gerelateerde kosten te minimaliseren

Er is geen kostendata meegenomen

Fang etal 2020 concluderen datde afsluiting van de stad Wuhan aanzienlijk heeft bijgedragen
aan het terugdringen van de totale besmettingsgevallen buiten Wuhan zelfs met de sociale

afstandsmaatregelen die later door andere steden werden opgelegd
6

Aan de hand van microsimulaties met UK en US data concluderen Ferguson et al 2020 dat de

effectiviteit van een afzonderlijke interventie waarschijnlijk beperkt is waardoor meerdere

interventies moeten worden gecombineerd om een substantiele impact op de transmissie te

hebben 7
Volgens de auteurs kan een optimaal mitigatiebeleid combinatie van thuisisolatie van

4
Waarden onder deze drempel leiden tot controle maar die hierboven zijn geassocieerd

met het optreden van nieuwe gemeensohapsuitbraken of nosocomiale infecties een

bekende oorzaak voor de verspreiding van SARS in elke regio
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verdachte gevallen thuisquarantaine van mensen die in hetzelfde huishouden wonen als verdachte

gevallen en sociale distancing van kwetsbaren de piekvraag in de gezondheidszorg met 2 3

verminderen en sterfte met de helft De resulterende gematigde epidemie zou erechter nog steeds

tot honderdduizenden sterfgevallen leiden en zorgsystemen overbelasten Onderdrukking blijft
daarmee de voorkeursoptie De grote uitdaging daarbij is dat een intensief interventiepakket moet

worden gehandhaafd totdater een vaccin beschikbaar komt

Zhang et al 2020 onderzochten de effecten van social distancing en lockdown in China middels

een populatiedata gebaseerd simulatiemodel 8
Vroegtijdige social distancing zou de epidemie op

het vasteland van China aanzienlijk beperken met grote terugdringing van het aantal infecties en

sterfgevallen Om de omvang en de dood van de epidemie tot een minimum te beperken zou een

stapsgewijze implementatie van sociale distantiering aanbevolen zijn

Simulatieresultaten van Zhou et al 2020 suggereren dat het strikt opgestelde quarantaine en

reisverbod verspreiding van de ziekte aanzienlijk heeft verminderd 9

Namelijk zonder

overheidscontrole zou in Wuhan 70 van de hele bevolking gefnfecteerd raken en het totale

aantal doden oplopen tot 319 000 gebaseerd op 4 1 sterftecijfer
5

Grad et al concluderen aan de hand van Amerikaanse data dat een mogelijke methode om de

epidemie aan te pakken te midden van een gebrek aan andere effectieve interventies meerdere

intermitterende periodes van sociale afstand kan zijn die gemakkelijker worden wanneer gevallen

tot een bepaald niveau dalen en vervolgens opnieuw worden toegepast wanneer ze boven een

belangrijke drempel komen De modellen laten zien dat sociale afstand tussen 25 75 van de tijd
zowel de immuniteit zou opbouwen als zou voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt

Naarmate de tijd verstrijkt en meervan de bevolking immuniteit krijgt kunnen de beperkende

episodes korter zijn met langere tussenpozen Auteurs includeren een tabel met niet

farmaceutische interventies op het gebied van de volksgezondheid om uitbraken van

infectieziekten onder controle te houden [aangepast van Cetron et al 2

Definitie Doel Setting Uitdaginge Opmerkingen
n

Isolatie Scheiding van

zieke personen

met besmettelijke
ziekten van niet

besmette personen

De overdracht

naar nlet

gei nfecteerde

personen

on derbreken

Effectief voor

infectieziekte

n met een

hoge
overdracht

van persoon

op persoon

waarbij

piektransmis
sie optreedt
wanneer

patienten

symptomen
hebben

Grotendeels

ineffectief voor

infectieziekten

waarbij

asymptomatische of

presymptomatische
infecties bijdragen
aan de overdracht

Vroege
casusdetecti

e is van het

grootste

belang

Beperking van

personen waarvan

wordt aangenomen

dat ze zijn

blootgesteld aan

een besmetteiijke
ziekte maar niet

ziek zijn hetzij

Om mogelijke
overdracht

door

blootgestelde

personen te

verminderen

voordat

symptomen

Een financieie

vergoeding voor

verloren werkdagen
moet worden

overwogen Vrijwillig
heeft de voorkeur

boven verplichte

quarantaine maar

Quarantaine Quarantaine

is het meest

succesvol in

instellingen
waar de

detectie van

gevallen snel

is contacten

Personen in

quarantaine
hebben

psychologisc
he

ondersteunin

g voedsel en

water en

5
Zie http compbio niu edu cn app ncov2019 gebasseerd op modellen
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omdat ze niet

geTnfecteerd zsjn

geraakt hetzij
omdat ze zich nog

in de incubatietijd
bevinden

optreden kunnen

binnen een

kort

tijdsbestek
worden

getraceerd
met snelle

afgifte van

quarantalne

huishoudelijk
e en

medische

benodigdhed
en nodig

wetshandhaving
moet mogelijk
worden overwogen

als

quarantaineschendin

gen vaak voorkomen

Gemeenscha Sociale

afstand is

met name

handig in

omgevingen
waar de

overdracht

door de

gemeenscha

p aanzienlijk

Ethische

principes en

codes zljn

nodig om de

praktijk en

het beleid

van de

gemeenscha

p te

beperken

Community

insluiting om

Wetshandhaving is in

de meeste

instellingen nodig
Daarom moeten

dergelijke

beperkende
interventies worden

beperkt tot het

werkelijke
risiconiveau

Interventie

toegepast op een

hele gemeenschap
stad of regio

ontworpen om

persoonlijke
interacties en

bewegingen te

verminderen

Dergelijke
Interventies

varieren van

sociale afstand

tussen zoals het

annuleren van

openbare

bijeenkomsten

schoolsluitingen
thuiswerken tot

gemeenschapsgebr
uik van

gezichtsmaskers
tot het afsluiten

van hele steden of

gebieden cordon

sanitaire

Om

vermenging
van niet

geidentificeer

ps

quarantaine

de

gei nfecteerde

personen met

niet

gei nfecteerde

communityled
en te

verminderen

is

de

gezondheid
van de

bevolking te

beschermen

is mogelijk in

strijd met

indivldueie

rechten van

vrijheid en

zelfbeschikki

ng
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VERSLAG OTcb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coro navi rus

23 maart 2020 9 00

24 maart 2020 10 00

Aanwezigen

10 2e PS
PG

Mips]
M DCC

DCC

PG
10 2e

PG

10 2e

Deo aan tafel

BEELD

Beeld

DG directeuren mbtcb { 3 bewindspersonen
Dit overleg is vooroverleg mbtcb dus op mt niveau

Laatste aantallen zijn 4204 postieive en 179 overleden

Komende weken zijn resultaten van maatregelen zichtbaar

Ic capaciteit en spreidzicht in weekend veel media aandacht CZ veel druk mee

Vluchten uit spanje geweiegerd
Catshuis overleg gweeest dit weeknd verlenging maatregeln om alle evenemnten te

verbiedingen tto 1 juni nu mee bezig
Debat a s donderdag

Aanvulingen
CN laatste getallen totaal 13 besmettingen 1 overleden Druk bezig met ic capaciteit om up te

plussen Samenwerking ziekenhuizen koninkgrijk om patienten over te nemen Tertaire zorg

normaal naar Columbia gestuurd kan niet nu Bijstandsverzoeken van sintmaarten saba en sitn

austasiaus

kijken met grensregio s om noodzakelijk iepatienenten toch in duits en

belg op te neme^^^ioog niveau vind overleg plaats Nav antwerp ziekenhuis

IZ Vrouw naast 10 2e
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Vanmiddag vc en donderdag weer Joint percurement vandaag Wat er uitkomt wordt

doorgegeven voor sitrep

Gister avond is overzicht gestuurd van wat nu loopt Blijft ontransparant
Gisteravond ook bericht dat eu met china gaat onderhandelen en of we vandaag door willen

geven wat de max aantallen zijn Voor pbms als voor beademingsapparattuur en lab equipment
bv testen

Goed om te kijken wat er nu loopt Nationaal en internationaal

CZ druk met beademingsapparatuur 1C capacteiit overzichten etc

nctv heeft vraag v w b is er hulp nodig met verordering over prive klineken dierenartsen

Antwoord^^fls dat ze dat zelf al aanbeiden Moet ook met nctv gecommuniceerd worden

^^ PG crisisstructuur gat voroal over hoe kamberbrieven lopen Goed om te melden als

deze worden geschreven Overzicht verslag is onduidelijk Dit wordt met verslag mee gestuurd

Buiten reikwijdte

Vorig week is addendum gemaakt over pbms Die is afgestemd met heel nl leverde chaos op en

besloten dat volgende keer anders te doen Ook niet rol is van rivm namelijk Hopelijk is die

vandaag beschikbaar Als dan gedeeld {het is een vertaling van OMT advies

noord nL en zuid NL laatste nieuws vanrivm | heeft zelf al gestokpaard
Daardoor hij wel kan testen en rest niet Mvmm gaat hier statement over uit sturen wij blijven
er buiten

10X26 10 2s

GMT Dit weekend is leveringen uit china in gekomen 10 2a

10 2a

Ziekenhhuizen vinden het prima

Vandaag tno rivm en iedereen wordt er op gezet

Als dit niet accepteren is er niks

Zijn ook experts die het prima vinden

Inkoop team heeft t bekeken en zegt prima
Putn is als je uit china iks accepteerd is er niks

10X26

Druk met inrichten cnosortium

HEESllAO werkgroepen koem naan de orde Werkgroepen zijn waar projcetteams inzitten opgericht
onder de noemer maximaal controleren Bv benaderen evenemnten markten etc

Dan een werkgroep continuiteit van vitale processed is van nctv

Werkgroepproject theo van uhm over zorg voor kwetsbare personen ookgehandicapten en kwetsbare

jongeren en leerlingen

Werkgroep financieel economisch getrokken door ezk neemt toe omdat economische gevolgen groter

worden

Bzk heeft leiding over carbisich gebied als werkgroep
Elke groep heeft terugkoppeling in IAO hoe ze erin stan

Dit weekend is hulpstructuur gresnregios in gesteld Gaat over vlaanderen noord west rein limburg
zeeland nieuw saske niet door gwone crisis structuur maar echt hulp structuur

alles is al geweestI0 2e

11 30 kern OMT Kan input zijn voor iccb
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Aan de orde komt verlengen verbod ievenementen tot 1 juni Loslaten gresn 100 personen Thuisblijven
voor huisgenoten Beperkt gebruik van markten deurbeleid winkels samenscholingsverbod
Andere boodschap van 1 5m niet naar buiten

Contact beroeepn kappers escortservices

Nieuwe ontwikkelingen in noord rein westfalen

BAO is lastig icm tijd Wordt in mBTCB bij stil gestaan Rol van bao10 2ej

Voor 11 30 contact met angelique over bao procedures
Voorstel elke maandag omt In ieder geval vaker

Aanwijzingen
Aflasten evenementen tot ljuni social distancing

ACTIE ADVIEZEN

Terug komen op hoe hugo het geregeld wil in corona

structuur voor debat

Overzicht Kamerbrieven ed doorsturen

Bao lijstje naar iedereen sturen Mee met verslag sturen

AFSPRAKEN VERVOLG
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VERSLAG OTcb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

24 maart 2020 9 00

25 maart 2020 9 00

Aanwezigen
m

W

m

m

Vrouw

m

m

m

m

10 2e

BEELD

Beeld

DCC licht beeld toe

Aanvullingen
PG in contact met OCW over het doorgaan van de schoolexamens Geen medische noodzaak

maar maatschappelijkedruk
PG gister contact gehad over sportevenementen Sportfaciliteiten tot 6 april gesloten Dit

moeten we rlchting 6 april scherp hebben

DCC vliegverbod voor Oostenrljk is gister ingesteld Voor ICCb woensdag wordt gekeken of de

andere vliegverboden verlengd moeten worden

CZ Nav de maatregelen van gister en OMT advies ledereen was verast over wat er in het advies

stond OMT adviseerdefysiotherapie met beeld te doen Fysiotherapie is onder het kopje

kappers en schoonheidsspecialisten genoemd terwijl zij daar zelf niet betrokken bij zijn geweest
Hoe kan dit DCC zelf zijn zij niet aangesloten in het OMT maarde communicatie is nietgoed

gegaan BAO advies wel rondgestuurd maar daar zitten de fysiotherapeuten ook niet in

CZ ic capaciteit gister actueel beeld besproken met ministers Komendetijd nietveel nieuwe

aanvoerte verwachten van beademingsapparatuur etc Nu veel apparaten in bestelling rond

de 3000 Daarmee zouden we de beademingscapaciteit in NL verdubbelen Sinds gister worden

we ook hier in huis ondersteund door defensie ook logistiek
CN besmettingen lijken toe te nemen Afgelopen nacht zijn er enkel besmettingen vastgesteld

Beademingsapparatuur en IC capaciteit op de eilanden is echt heel klein En daar zitten we ook

nog met het vervoer naar het Caribische deel Een schip sturen duurt dan al snel nog twee

weken
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GMT beeld van pbm is nog niet compleet Wei zien we dat we de komende periode tientallen

miljoenen mondkapjes binnenkrijgen Wei onzeker aangezien het uit China komt en daar kunnen

problemen in ontstaan Wij erkennen nil de Chinese standaarden gelijk aan de Europese RIVM

hebben hiernaar gekeken en dat zou moeten kunnen Het is geaccepteerd dat het gelijkwaardig
is

GMT gister opnieuw tonnen kapjes verdeeld over zorginstellingen Wij worden ook bevraagd
welke andere zorginstellingen of sectoren hierop aangesloten moeten worden DCC dit moet in

interdepartementaal verband besproken worden ook voor andere vitale processen

GMT productie in Nederland is onzeker aangezien we aan grondstoffen moeten komen die ook

uit China moeten komen

Geen brede tekorten voor geneesmiddelen Wei grote zorgen over Die anticipeer top de

productiestop die in China is geweest Zorgt voor een forse verstoring van de markt India is ook

in gedeeltelijke lockdown gegaan Dat land is belangrijk voor de productie van geneesmiddelen
Onze acties zijn erop gericht om Nederland aantrekkelijkte houden als afzetmarkt En we werken

met partijen zodat ze elkaar zoveel mogelijk ruimte geven

Door IGJ en CPG is een lijst gegeven naar middelen waar veel wil naar is nu met corona Er wordt

nu actief gekeken naar wat de voorraden zijn
PG gister is er nog een kleine procesbrief naar de Kamer gegaan Er voIgt een brief voor het

debat

LZ Gisteren ook een maatregel genomen door veld zelf over bezoek in gehandicaptenzorg Niet

een volledig bezoekverbod maareen neetenzij regeling Daar werken we samen aan de

communicatie en de consequenties die dit heeft gaan we met het veld oppakken
LZ OMT advies van gister Het BAO advies is niet naar de LZ gestuurd LZ normaliter niet in kern

BAO maargeziende huidigesituatie misschien wel LZ wil vandaag met RIVM contact over cijfers
van besmettingen in verpleeghuizen zodat deze aantallen gekoppeld kan worden

GMT vandaag overdracht naar nationale inkoopteam in Leusden Daar voIgt ook nog

communicatie over Werk wordt om 1 uur overgedragen
CZ inkoop beademingsapparatuur wordt nog wel hier in huis geregeld

Oordeelsvorming

Woensdag MCCb 17 00 uur Voorbereiding
o vliegverboden meten verlengd worden Daar moet een RIVM advies op komen DCC pakt

dit op Advies is niet veranderd Voorstel om alle landen hiervoor mee te pakken
o Vandaag met aanwijzing bezig die wordt afgestemd met de VR

o Rijscholen kunnen hier ook bij als contactberoep Voorstel straks in IAO om taxi s daar

niet bijte doen Kwetsbare personen en mensen metcruciale beroepen maken hier

gebruik van

o Cariben Voor MCCb van woensdag ofwel een RIVM OMT advies over pakket aan

maatregelen voor de BES eilanden Voorstel in lijn 5 hier overte spreken Er wordt aan

modellen gewerkt alle zes de eilanden

o Aanwijzing voor sportclubs moet richting 6 april ook aangescherpt worden

MBTCb

o Testmaterialen en capaciteit kwamen daar aan de orde Beleid hieromtrent is een aantal

keer veranderd door toename besmettingen maar ook door welke materialen

beschikbaar zijn Wens vanuit de minister om daar meer actie op te hebben Met DGV

besproken een clubje hiervoor op te zetten Voorstel dat PG en GMT hier aan

deelnemen Er is al een taskforce in het inkoopteam die zich hiermee bezig houdt

Daarom misschien eerder kijken naar de stand nu aangezien er meerdere beelden

hierover zijn Taskforce heeft mandaat hiervoor gekregen dus opletten dat er niet

dubbel iets gaan lopen Informatie is er al maar de lijnen moeten dan nu komen

o Twee acties van CZ Stand van DPG en gister was nog niet concreet genoeg Aanvullende

gereageerd ik kan alle vragen welvragen gesteld en daarop heeft

beantwoorden maar kan ook betere cijfers aanleveren Vanmiddag een overleg om de

bedden met oa CZ te bespreken Bestaande bedden zijn voor CZ en LZ en extra bedden

10 2e
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die vallen onder PG Goed om hettotaalbeeld hieroverte hebben 1C bedden vallen

onder^^^de verpleegbedden vallen onder

coordineren

Nav otcb glster Glsteren gesproken met|
wordt een overzicht gemaakt van de crisisstructuur OTCb en MBTCb worden gekoppeld aan de

interdepartementale crisisoverleggen Ook de portefeuilleverdeling wordt meegenomen in het

verkrijgen van een helder overzicht van de structuur Belangrijk voor MBTCb duidelijkte krijgen
wie wat doet Oproep om ook BPZ en DCO hier op aan te haken

Debat donderdag ^^^^Qvan BPZ en|~
Vanmiddag vooroverleggen bij de ministers Precieze werkwijze moet met AZafgestemd worden

Email en burgerbrieven aan bewindslieden veel vragen komen bij de bewindslieden Die worden

nu doorgezet aan het communicatie team Verzoek aan LZ om ook iemand aan dit team te

leveren

Opzet Kamerbrief zit in een van de bijlagen

Oproep om opmerkingen met

10 2e Hoe dit beter te

over de nieuwe organisatie Er10j 2e

beiden PG gaan dit voorbereiden[10 2e

heeft een opzet gemaakt

| te delen De brief gaat

morgen uit En aangezien er morgen MCCb is kan het zijn dat de brief daarna uit gaat

Uit IAO verband signalen gekregen dat als partijen een voorraad pbm aanbieden dan krijgt men

vaak een standaard mail Kan daar iets aan gedaan worden Voorkomen dat er een gevoel komt

dat dingen niet opgepakt worden GMT doen ons uiterste best daarvoor

Oproep om richting 6 april alle maatregelen duidelijkte hebben en voorte bereiden wat we met

alle maatregelen straks gaan doen Nogmaals oproep alle vliegverboden in een keer mee te

10 2e of

nemen

OMT advies wordt morgen met de brief meegestuurd LZ zou het voor die tijd al met de LZ

partijen te delen We kunnen wel kijken of we de veld partijen eerder kunnen informeren

BESLUITVORMING

Actiepunten beslispunten

CZ is in contact met fysiotherapeuten nav de extra maatregelen gisteren
Besloten dat Chinese standaarden gelijk zijn aan Europese standaarden voor pbm IGJ zet dit op de website

Op dit moment alle mondkapjes naar acute zorg Als heir voldoende voorraad voor is kan ereen bredere

vorderingsreeks opgesteld worden

LZ vult met DCO informatie aan voor mensen met beperkingen
PG gaat lijst BAO na

LZ legt cijfers over besmetting in verpleeghuizen voor aan PG

DCC gaat aanwezigheid DCQ na bij OTCB

Er is een nieuw mailadres voor beschermingsmiddelen Alle aanbiedingen van beschermingsmiddelen kunnen

|ffinfu nl sturen Mails metaanbod van beademingsapparatuur kan naar10 2enaar|
eoronagmt 5 mi nvws nl

DCC gaat vliegverboden na iom lenW BZ RIVM

Lijn voor IAO Rijscholen vallen onder contactberoepen en moeten dicht taxi s niet

PG overlegt met GMT overtestcapaciteit en testen in afstemming met taskforce maieaikriigt dezevoor MBTCB

lijn
PG gaat bij

Vanmiddag is hier een overleg voor

10 2e na hoe cijfers over bedden verbeterd kunnen worden in overleg met CZ en LZ

PG stuurt vandaag nieuwe VWS structuur rond Belangrijk dat DCO en BPZ zich ook voegen in deze structuur

PG zet vragen AZ uit voor debat Hier moeten vandaag factsheets op komen

Er is een team voor burgervragen Verzoek aan LZ om hier iemand voor te leveren LZ geeft contactpersoon

door aan

Contactpersoon in opzet kamerbrief is nu DCC dit moet

io ae

10 2e of 10 2e zijn
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Deadline voor aanleveren van opmerkingen voor de kamerbrief is liefst vandaag uiterlijk morgenochtend
10 00

GMT komt met contact mail persoon waar politiek gevoelige vragen naartoe kunnen

PG checkt voorbereiding maatregelen richting 6 april

OMT advies gaat morgen mee met de kamerbief Lijn om aantal partijen eerst te informeren voordat het naar

de Kamer gaat PG

AFSPRAKEN VERVOLG

Coordinate bedden op agenda morgen

Licht regelen

Microfoons regelen

^ DCoaanhaken

DCO toevoegen aan verzendlijst

Deadline aanleveren kamerbrief in mail meesturen
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hlwmieHM@minvws nll 10 2e 10 2e 10 2eTo |@minvws nl]
‘min vws nl

Sr ®minvws nl]

Cc minvws nll @minvws nll
10 2ejminvws nl] |

ai@minvws nll

[aifeQl@minvws nl1RJ m

From

Sent Tue 3 31 2020 8 11 23 PM

Subject RE getekende brieven

Received

2020 03 31 biilaqe regionale aanpak DEFINITlEF pdf

Tue 3 31 2020 8 11 24 PM

vergeet deze bijlage niet

10 2e 10 2b

10 2e 10 2« I0 2e 10 2e» 10 2e

10 2e

101 20 10 2e 10 2e

101 20

10 2e 10 2e

1O 20

1O 20

1O 20 10 2a 10 2e

1O 20

Dubbel

I0 2« e 10 2e

10 2e
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To Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindsliedenj
l@minvws nll H

@min vws nl] Groep PG

10 2aDDAStandaardl kab in etva n dekon in g n N

a nctv minienv nll Q
In

10 2a

1i 2e 5 C10 2e ^
] 10X2e jj 10 2e

10 2e jj] 10 2e _J
5 10 2e | 10 2e UrMiW
10 2e 5 10 2e

10 2e jj 10 2e PB
10 2e

10 2e Jj
10 2« [j 10 2«

10 2e jajffljjl
10 2e J 1£K2ej|
10 2a

S 10 [2o jji 10 2e ^|
101 26 5 10 2e

10X2e 10 2eI
10 2e @minvws nl]m mEITil

n10 2e 10 2e iminocw nl] j||
10 2e

Hi 10 2e

[ @minvws nl]
| 10 2e10X2e @minvws nl] B

B@minbuza nl]

jminvws nl] QQ[jj

IBIBE^^BL@minbuza nl]
jminienw nii^BgQminienwmll

|@minvwsjTl]iH
Srivm nll htlUIfc£

SEEi

@minbzk nll DCC LNVT|H8@minlnv nl] Jf
|@minvwsnl]

85 [] 10 {2e

10 2e [f 10 2e

Hi 10 2e

10 2e

li 10 1261 i m

10 2e

MJlMillll 10 2

i 1 Q 2e

gminvws nl]
l@nctv minjenv nl]

m

|@rivm nl| |@rivm nl]
10X2e l@rivm nl]

rivm nl] B
Sl@minjenv nl]

10X26 || 10 2e f—
JSESH 10 2e J 10 2e

Hi 10 2e

10 2e | 10 26

Hi 1Q 26 HH
II I ilkilUM 10 2e

|@rivm nl]
BuamrvrM

LC m m m

i 10 2e |@lhv nl] LOCC

©minvws nll jB@miribuza nl] IliflUsai

|@minvws nl] NCC

@minvws nl]

10 2e m

I I0 2e£ a
10 2e m m

10 2e ||
r ”^lvMSra

I d0 29 Hi ioK2e sa
I d0 2e QjffliMiD

10X26@minbuza nl[ Ml

T@minvwsjill
minbuza nl]

Hi 10 2e

10 2e

10 2e

10X28

10 2e

10 2e |]j 10 2e ft®
10 2e

10 2e hfIliilIfcQl@minvws nl]
I@igj nl] B

m

10 28 |jn°ia i10X28 101 28l@minvws nl]

Hi 10 2e10 2e 101 28ligj nl]

|@belastingdienst nl]tlj
From

Sent Wed 3 4 2020 4 45 35 PM

Subject Sitrap 30 Nieuw coronavirus COVID19

Received

Omoevinasanalvse COVID 19 12u 200304 pdf

20200304 Sitrap 30 Nieuw coronavirus pdf

Wed 3 4 2020 4 45 37 PM

Beste college s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavirus en het omgevingsbeeld van vandaag

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

Met vriendelijke groet

10 2e

Crisiscoordinator | Departementaal Crisiscentrum VWS

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

E minvws n I | M 10 2e
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10 2e

I 10 2e

I 10 2e J

To Dienstpostbus DCC VWS[’DCC@min vws nl] Dienstpostbus Secretariat PG
~

iminvws nll

|@minvws nl]
2e lidWsljffll

10 2e

m

iminvws nl] iminvws nll iminvws nll
2a £j 10 2e[ iminvws nl]m m m m

jminvws nl]
Dminvws nl] H
Bl@minvws nl]

Iln’ U lia 10 2e |
10 2e flj 10 2«

10 2e

10 2e

m [n

|@minvws nl]

|@minvws nl]

10 2e^jjglminvws nl] |
jminvws nl] 10 2em uj mm

10 2el l iminvws nll l l @minvws nl]

HEH I @minvws nll |@minocw nl]iTi] W

10 2eFrom

Sent

Subject FW Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz Zorgcontinui’teit voor mensen met een beperking ivm Corona

Received

20200317 Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz corona pdf

Tue 3 17 2020 4 23 30 PM

Tue 3 17 2020 4 23 31 PM

Svp in behandeling nemen

Dank

Met vriendelijke groet

10 2e

|10 2e

mr drs B J Bruno Bruins

BBWMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken

Parnassusplein 5 | 2511VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag ]

31 70 3405457| Kamer A 544 ]

Werkzaam maandag t m vrijdag

10K2S @minvws nl www rij ksove rh ei d n I

HET NIEUWE
DONORREGISTER

Htt nfcuwt Doncxi va »ar 1 ju« 2M0

Kijkwat vCk CpdoncMMgMKN

® §NgX§ §®
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie Dit betekent dot bij uw bezoek aan VWS om geldige legitimatie wordt gevraagd voor u bet pand verder

kunt betreden Graag vraag ik uw aandacht hiervoor Alvast bedankt voor de medewerking

Voor ro utebeschrijving ga naar www riiksoverheid nl ministeries vws contact routebeschriivina

@vgn nl

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 21

Aan Minister voor Medische Zorg en Sport |
Onderwerp Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz Zorgcontinuiteit voor mensen met een beperking ivm Corona

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

Geachte heren De Jonge en Bruins

Op verzoek van

beperking ivm Corona

stuur ik u hierbij onze brief betreffende Zorgcontinuiteit voor mensen met een10 2e

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2e I 10 2e

Directie assistent
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V T 030 273 97 43

I vg n nl

vgn
1° 2aE

werkdagen ma di do vrij
1

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Postbus 413 3500 AK Utrecht

WAT EEN VAK
Wat wordt jouw beroep in de gehandicaptenzorg www wateenvak nl
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[noieQi@rninvws nl]

BB@nvz ziekenhuizen nl]

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo a lhv nlfMtB

gamsterdamumc nl

glnaz nl

amsterdamumcjillJ
|@groningen nl|

@vrk nl1 ■tmifeE

@actiz nl]
am bu Ia n c ezorg nlHUJIfi£
n@minjenv nl] H
[gSH@minez nl1

minvws nl] |
®SJ@minvw^tII
B@minvws nl] H

lhv nl] @lnaz nl]
10 2e 10 2e

10 2e

gj_ i0 2e |aill |giHB
10 26

EMBlBnaarni 110x2s

10 2ej 10 2e gnvzgnh^ra
ziekenhuizen nil 10 2e

jggroningen nl]
feggdhm nl]
l@vgn nl]

f
1D 2e|

I 10 2e

vrk nl| 3gdhm nl

@vgn nl|
1@ambulancezorg nl]

m m m

ff \ pnln n gvenio nl] l@actiz nl0 10 2e m

@zorgthuisnl nl]
minienv nllMi]
SI i@minez nl

minaz nlltB
DCC [

fminaz nl] |@MINSZW NL][n 0

irws nlj m

iminvws nl] minvws nl]w Qj

l l iminvws nl]m m m m

jminvws nl] l |@minvws nl]

VWSfDCC@minvws nl] Puaia@minienw nl^^B^Snienw^^^BI^^SaacktS nl[ItmigQl@aadahorjTlb^^M^M
T@minvws nl] Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nl] Scheidel O F Ciska Mtmft51l@minvws nll liiaifeQl

5@minvws nl] tii IgQB@lhv nin|^ IgQM@lhv nll MB

amsterdamumc nl

I r»

10 2e 10 2el @lnaz nll

IE8M@amsterdamumcmlT

@groningen nl[ KEmS

ilnaz nlpmNJ

mml@nhg orc

ziekenhuizen nlM
nhq org] gnvz

m

@nvz ziekenh uizen nl]

igj nl] BEE
|@venlo nl] |

ggroningen nl]

feggdhm nl]

@vgn n I]

l 26 r io 2s

I 10 2«

@vrk nl[

B@actiz nl]
H@vrk nl] |
M@actiz nl1

iam balancezorg nlf^ffi
H@minjenv nl] |

gggpgdhm
nl[j] m m

10 t2«venlo nliH4iiiiB

l@zorqthuisnl nl I

irninaz nimmigQlc

rTl_ DCC |

iHtmigai@rninvws nl]

RS

zorgthuisnl nl]

minienv nlfil

H@minez nl

jambulancezorg nl]

HjHEBI@minszw nl]

m [n m

jminaz nl] m

irws nl] @min ez nl]

J [^^EEH@jrunyws nl]
minvws nl]

@minvws nl]m 0

|2» 10 2ejminvws nl]

iminvws nl] I
H@minvws nl]

minvws nl] ■
l@rivm nl]

ifflS8M@minvws nll DienstpostbusDCC W SfDCC@rninvws nl1

fEEJH @minvws nl]

1 1m M 0

|{RIVM | imlnvws nl]

ra@minienw nH l@minienw nll

@vng nrMtMK3M@vna nH

1 1 [TO

M

10 2b 10 2edahor nlfiimi^l@aadahor nll

mmjzaanstad nl @zaanstad nllm

M@zaanstad nl

@actiz nl]
|@zaanstad nl]

10 |2«jactiz nll |@actiz nl | Q^^|@actiz n I] |@rivm nl]m

From

Sent Fri 3 6 2020 7 46 30 PM

Subject Kamerbrief aanwijzing Noord Brabant

Received

aanwijzinq Noord Brabant pdf

0

Fri 3 6 2020 7 46 31 PM

Beste leden van het BAO

Hierbij stuur ik u de Kamerbrief die vanavond is verstuurd over het advies van het RIVM van vandaag aan de provincie Noord

Brabant

De gevolgen die dit advies heeft en het OMT advies dat wordt opgesteld zullen we maandag met u bespreken

Vriendelijk groet

10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

minvws nl |I eQQMl mm
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To Postbus Documentaire Dienstverlenim

DGMIJ
lminvws nl] |

10 2s gminienw nl]
l©minvws nllHi 10 2eCc t10 2am ©min ienw nl]

Hi 10H2« 10 2e@minvws nl] 0El@minvws nl]
From

Sent

m

Tue 3 17 2020 5 05 11 PM

Subject FW aanvraag vrijstelling
Received

aanvraag vriistellinq pdf

Laatste ontwikkelinaen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland docx

Tue 3 17 2020 5 05 12 PM

L S

Bijgaand de aanvraag van de minister voor Medische Zorg en Sport voor een vrijstelling conform artikel 55 BPR

Met vriendelijke groet

10 2« | Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Mw mr

Directie Publieke Gezondheid| Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Parnassusplein 5| Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
8e verdiepina I Bereikbaar ma t m do

j II ltiaifeajj@minvws nl | www rijksoverheid nl10 2e□
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blHH^HSminvws nl]i0» 2eTo

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

m

Tue 3 31 2020 8 25 32 AM

Ter beslissing Kamervragen 50Plus verzending vandaag
Tue 3 31 2020 8 25 33 AM

Beantwoording 5QPLUS berichtaevinq corona v27 3 docx

Ben je akkoord met beantwoording vraag 2 3 4 7 8 9 en 10

Overige vragen liggen voor akkoord voor bij DGV

m invws n l10 2eVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 10 22

Aan ^^^@minvws nl10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

JJHai@minvws nl

^^^^{®minvws nl

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

CC

Dag 10 2e

Bijgevoegd vinden jullie Kamervragen van 50plus deze komen nog netjes in Marjolein maar ik leg ze vast op deze wijze aan

jullie en via Lotte aan Ernst voor

Vragen 1 12 zijr^oor VWS waarvan vragen 1 5 6 11 en 12 voor DGV ter check en 2 3 4 7 8 9 en 10 voor DGLZ

kun jij die bij^^^Svoorleggen voor akkoord

10 2e

Ik hoor graag of een van jullie akkoord is of nog opmerkingen heeft

Groet 10 2e

d0 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 16 57

Aan

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

10 2e 1D 2e l@minvws nl

Hoi 10 2e

Hierbij de set 50Plus MT PG is akkoord Leg jij m voor aan Angelique
Thanks

Groet

10 2e

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 16 48

10 2e 10 2e I 2 minvws nlAan

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiT com

|@minvws nlVan

Datum zondag 29 mit 2020 9 45 AM

Aan

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

10 2e 10 2e

@mmvws nl10 2e 10 2eH
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Irene is akkoord graag jouw akkoord op de antwoorden op vraag 5 en 10

Stephanie

I0 2eVan

Verzonden zaterdag 28 maart 2020 08 16

Aan

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

10 2e 10 2e 5 minvws nl

Hoi Irene

In het kader van jouw piket dienst leg ik deze monsterset aan jou voor je hoeft gelukkig niet alles te bekijken sterker nog
alleen het antwoord op vraag 5 en vraag 10 zijn deels van PG We wachten daarnaast nog op akkoord BZK voordat deze set uit

kan AIs jij akkoord bent met 5 en 10 doe ik hem door naar Ciska

Stephanie

10 2e 10 2e a minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 43

Aan

CC parlementair covidl9

Onderwerp FW Beantwoording Kamervragen 50Plus

10 2e 10 2e 10 2eminvws nl l 5 minvws nl

@ nctv minjenv nl

Hi Corine

Ik stuur je mail door naar Irene en Stephanie
Ik moet vandaag bijspringen thuis dus kan de kamervragen niet oppakken

Jeroen

10 2fVan parlementair covidl9

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 21

5 nctv minienv nl

10 2e 10 2e @minvws nlAan

Onderwerp RE Beantwoording Kamervragen 50Plus

Beste 10 2e

In de bijlage een aangepaste versie van antwoorden 33 35 De beantwoording zit hier in de lijn ik probeer zo snel

mogelijk akkoord te krijgen

Met vriendelijke groet

I10 2b

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

10 2e 10 2e | 5 minvws nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 18 57
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jjBESM@minvw5 Xl

10 2e 10 2e 10 2eSi minvws nl l@minvws nlAan m

10 f2e jg 10 2«

10 2e 1
10 2e fEBlllI

10 2»

10 2e

101 2s@minvws nl m

10 2e

io {2» iffl
10 2e

10 2em

rws nl

|@minvws nl 51@minvws nl\ l

AFEP

parlementair covidl9

imgg| o minszw nl J
l 5 nctv minienv nl |

5 minbzk nl

10 2e@minfin nl IiU l@minezk nl

E 1° 2e10 2e l@minbzk nlm fy

1 lacassssl
c7| minvws nl

0 2e 10 2e 0 2e l@minbzk nl

10 2e 10 2e l@minvws nl

Onderwerp Beantwoording Kamervragen 50Plus

Beste allemaal

Met dank aan jullie input hierbij de complete set van 50PLUS beantwoord Deze gaat zo de lijn in en hopelijk nog morgen uit

met wat kunst en vliegwerk Mochten er nog nabranders zijn dan kunnen jullie schakelen met mijn collega
in cc Ik ben morgen even uit de lucht

Zouden jullie mj££§| willen laten weten of er akkoord is van jullie bewindspersoon Ik heb even niet meer scherp wie er al

akkoord hebben gegeven via de mail dus fijn als jullie het nogmaals kunnen bevestigen
Voor de VWS collega s gaan wij daar natuurlijk achteraan

10 2e

Harteliike groet
10 2e

MSc | Senior Beleidsmedewerker Infectieziektebestrijding
Ministerie van Volksgezondheid Welzljn en Sport

Directie Publieke Gezondheid | Crisisbeheersing en Infectfeziekten

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
S rn

@minvws nl | www riiksoverheid nl

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent m the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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BlWB^M@minvws nil SG [ M|B3 l@minfin nll HlillfcBl

minvws nl] Blokhuis P Paul [ tepjgal@rninvws ni] By|IjS|MHKMu|^^@rninvws nl] JU

gminvvjs nl]

[gmirivvjs nl]

10 2»To

10 2e Jj 10 2e |
I 10 2e

I 10 2e
^^^

10 2e 5 10 2e IjafiBfflff
10 2e Ji 10 2e

10 2e il irvi vv i°X2oJi 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e J] 10 2e

10 2e J] 10 2e

I C10 2e

HI j@igj nl]
M@minvws nl]

@minvws nl]
@minvws nll

m m

m\ m

D
^ @mlnvwsml]

®minjenv nl[

p|@minvws nlj
@minvws nll

|| »cK2 |Jj 10 2e

10 2e» 10 2e

101 28 Jj 10 2e

S 10 2e Ji 10 {2e

10 2e 5
i 10 2e

10 2e Jj 10 2e

101 28

Ji 10 2e

10 2e

@minvws nll |@minvws nl]
Ji 10 2e @minvws nlj

Ji 10 2e

10 28

10 2e

I0 |2e

10 2e

msmm
i0 2e

101 28

iminvws nll

■^fgtiOTrai@minvws nl] Jonge H M de

@min vws nl]
Sminvws nl] I

gigj nl] V @minvvjs nl]
@minvws nl] Rijn M J van Martinlfiliaifeai@minvws nl1

^|^KD^^H@minyws nl] jKETF

mHA

m n vws nl]ii
lit|0 Ze Jg 10 2e

Ji 1010 2e

10} 2e

10 2e J] 10 2e

10 2e

I 10 2e S 10 2e

|«H 1° 2e

111
10 2e IOK2e|@minvws nl]

@minvws nl] |
BOA BO Pl @minfin nl]

minvws nl]
S@minvws nllStaatssecretarisl iminvws nl] l lm m m m

to 2« g] 10 2e iminvws nll iminvws nll iminvws nl]rn

in iminvws nll [ l@minvws nl]
m m [j] m [n

uaM@minvws nl1

Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]
|@minvws nl]H

Cc

From

Sent Tue 3 31 2020 8 28 48 AM

Subject Beeld mBTcb31 maart

Received

Beeld voor mBTcb 31 maart docx

Tue 3 31 2020 8 28 50 AM

Geachte mBTcb leden

In de bijlage vindt u het beeld wat zo dadelijk zal worden gepresenteerd in het mBTcb

Met vriendelijke groet
en10 28|

101 28

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

|@minvws nl |101 28 10 128
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|@minvws£ilLjH^^HQ£gj|^^H lEE ^l@minvws nl]10 2e 10 2eTo

10 2e

10 2e

Cc MMiMfegl l@minvws nll

From

Sent Sun 3 15 2020 8 45 45 PM

Subject RE Agenda en stukken voor overleg 8 30

Received

Biilaae 1 Ruw en snel overzicht van activiteiten 15Q32Q20 docx

Biilaae 2 Uitaebreid overzicht activiteiten LZkant 15032020 docx

Sun 3 15 2020 8 45 46 PM

Hierbij de bijlagen bij de agenda voor het overleg morgen om 8 30 uur

HI0 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden zondag 15 maart 2020 20 57

Aan 10 2e |@minvws nlm

10 2e 10 2sI [ifl5gj@minvws nl

Onderwerp Agenda en stukken voor overleg 8 30

| a minvws nlCC

Dit mag de agenda zijn ^^^ stuurt je voor 945 de stukken

Agenda voor overleg 8 30 in Muzenzaal

1 Actuele stand van zaken korte terugkoppeling

2 Organisatie van de vervolgstappen verschillende werkgroepen

3 Communicatie over afspraken intern en extern

Bijlage 1 Ruw en snel overzicht van activiteiten alleen voor het overzicht

Bijlage 2 Uitgebreid overzicht activiteiten LZ kant niet om te bespreken
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i«ttiiii«aia in7 nil iKii U£aB@iai nll10 2» 1Q 2°To

From

Sent

Subject
Received

BR extra inzet corona docx

10 2e

Fri 3 13 2020 6 45 08 AM

FW Extra ambtelijke en politieke inzet op Corona

Fri 3 13 2020 6 45 08 AM

Jullie beeld Straks in BR

Met vriendelijke groet

10 2» Steenvoorde

Inspecteur generaal

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van VWS

Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht
Postbus 2518 | 6401 DA I Heerlen

Management assistant i iuaitaimqi nl10 2e 10 2e

Rj

l@iqj nl

www iai nl

Twitter @ronnievdiemen

Bekijk het verhaal van IG3 Duideliik Onafhankeliik Eerliik

10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 07 21

Aan I0 2e e 10 2e |@minvws nl B|^J@minvws nl |
|@minvws nl Bmji

10 2e

|gMgj nl10 2e10 2«

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e I
l@minvws nl |@ minvws nlw [n10 2«

2e imjgQj@rninvws nl@minvws nlCC

10 2« @minvws nl

Onderwerp Extra ambtelijke en politieke inzet op Corona

Beste allemaal

Bijgaaiid stukje is gisteren met vereende kraeht heek snel gemaakt vooral ook door mensen die al nauw betrokken zijn bij

crisisbeheersing en in het verlengde daarvan naar aanleiding van gesprek bij
toelichten ^^^veet er al van

10 2e | 10 2e bn ik kunnen dit straks

we hebbenjou niet kunnen willen storen dns komt nogal als een verrassing vemioedelijk willen vooral

ook vanjou horen wat werkbaar is

10 2e

1 ° 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy coml
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M l^ telM@ininvws nll

imirwws nl]

ilMijflIKDM@minvws nll10 2» 10 2«To [n

Sr ®minvws nl]

Cc minvws nll ®minvws nllmj m m

10 2ajminvws nl] [aifeQl@minvws nl1RJ m m

jminvws nl]m

From

Sent Tue 3 31 2020 8 05 14 PM

Subject getekende brieven

Received

PPG reqionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patienten ivm COVID 19 pdf

brief zorqkoepels reqionale aanpak voor kwetsbare patienten ivm Covid 19 pdf

Im

Tue 3 31 2020 8 05 16 PM

stuurt de brief uit naar zorgkoepels stuur jij uit naar DPG en10 2e

io} 2« e 10 2eHHflMevr

Waarnemend adviseur bestuurlijke en politieke zaken van minister van l WS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Dlrectie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e @minvws nl

|| 5e verdieping]
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blHH^HSminvws nl]i0» 2eTo

From

Sent

Subject dig stale versie Brief

Received

imaaeQQI jpg

CONCEPT V2 Kamerbrief Coronavirus 31 maart 2Q2Q docx

m

Tue 3 31 2020 1 25 37 PM

Tue 3 31 2020 1 25 38 PM

Dit is de versie die als goed is nu besproken wordt Deze versie bevat nog niet de laatste passages van LZ

Die wordenna het overleg ingevoegd
GroetlBBI

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 49

Aan 10 2e 2e@minvws nl jj@minvws nl

EfiiBl@minvws nl |@minvws nl |@minvws nlm m

mi nvws n

|@minvws nl H
■ ll|@m invws nl

Onderwerp Brief nu met passage GMT erbij

■ ^RE^^B@minvws jTl

@minvws nl

nfifi£BI@m nvws n^

I0 2»^2@minvws nl

MSc | Senior Beleidsmedewerker Infectieziektebestrijding
Mlnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid | Crisisbeheersing en Infectieziekten

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
10 2e

10 2e @minvws nl | www riiksoverheid nlEl
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I mifliaDl@iai nllTo 9@igj nl]
Cc l@igj nl]
From

Sent

Subject
Received

Concepl verslao BR 6 maart 2020 docx

□

Sun 3 8 2020 1 39 05 PM

FW Conceptverslag BR 6 maart 2020 graag aandacht voor uitkomststuurgroep informatieuitwisseling
Sun 3 8 2020 1 39 05 PM

Dag 10 2e jen

Als ik het verslag lees van de BR is de discussie over het toezicht spaarzaam terug te vinden Kunnen jullie op basis van de

stukken die naar de BR zijn gegaan en de uitkomst van de BR goed kijken of dit wel in overeenstemming is met de kritiek die

wij hebben gegeven

Ik ben maandagmorgen bij VWS Kan dan contact hebben met SG indien we dit niet in overeenstemming vinden

10 29

Met vriendelijke groet

1P 2

10 2e

10 2e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van VWS

Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht

Postbus 2518 | 6401 DA I Heerlen

Management assistent I BBHH31aiq1 nl10 2e 10 2e

Rj

|@igj nl

www igj nl

Twitter @ronnievdiemen

Bekijk het verhaal van IG3 Duideliik Qnafhankeliik Eerliik

10 2s 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 16 27

101 29I l»mSMj@minvws nl |@minvws nlAan m m frt

2e|@minvws nl minvws nl 0@minvws nl

|@igj nl

UJ m m

|@minvws nl I

@rivm nl

m Qi m m

@rivm nl

BmfiQJ@ minvws nl

2e] |@minvws nl w

H@minvw5 nl

^|@minvws nl

10 2e

101 29

I mfiQl@minvws nlCC

|@minvws nl

|@minvws nl |

w

B 10 2s

10 2e

101 29^■@minvws nl |@minvws nl

IH 10 2e|@minvws nl |@minvws nlm

101 2Himtal@niinvws nl

Onderwerp Conceptverslag BR 6 maart 2020

minvws nl

Beste allemaal

Zie hierbij het concept BR verslag van vandaag vrijdag 6 maart 2020 Graag ontvang ik jullie opmerkingen en aanvullingen op het

verslag uiterlijk aanstaande maandag 9 maart om 12 00 uur

Fijn weekend

Groet
10 2S
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llffijifcgi@minwvs nll10 2eTo l@minwvs nl]m

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

m

Wed 4 22 2020 9 48 43 AM

FW Eenduidige tekst zorgmedewerkers
Wed 4 22 2020 9 48 43 AM

Corona advies RIVM Noord Brabant docx

Mmmm

Ik zit blijkbaar tout met 3 maart

Mijn herinnering is toch goed dat het een maandag was

Het is 9 maart

Hierbij

10 2eGri

Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Parnassusptein 5j Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10l 2e

10 2e 5Jminvws nl

m i nvws n I10 2eVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 20 08

Aan IH 10 2e |@minvws nl l@minvws nl

^J@rivm nl ^^^^^ @rivm nl

m

10 2e|^gg| Hyjggl@minvws nl

Onderwerp Eenduidige tekst zorgmedewerkers

|@minvws nl

Beste alien

In de nazit van de Mccb hebben we met het RIVM gekeken naarde volgende tekst https ld rivm nl covid 19 bi1laqe contacten

We hebben geconcludeerd dat deze tekst voor ziekenhuizen wellicht nuttig is maar voor de verpleeghuizen en de

gehandicaptenzorg de ggz de wijkverpleging en de huisartsen te ingewikkeld is Voor hen is een eenvoudiger tekst

noodzakelijk De teks^oalsActiz die afgelopen vrijdag zaterdag heeft verspreid onder de leden is een hele korte en bondige
maar volgens RIVM is de tekst niet onjuist Die tekst was overigens gebaseerd op de oorspronkelijk RIVM NVZ

tekst https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor professionals van afgelopen vrijdag

Het idee is dat we morgenochtend met koepels kijken of deze tekst voor iedereen bruikbaar is of valt te maken dit in het

kader van een eenduidige en begrijpelijke communicatie voor ook de medewerkers zelf Denk dat we dan Actiz Zorgthuisnl
VGN GGZ NL en LHV rond de tafel moeten hebben alsmede het RIVM Ik wil vanuit LZ wel het voortouw nemen om de collega s

van PG te ontlasten

Ik kan

moeten dan maar even kijken wie zij sturen meenemen voor het overleg

10 2e vanavond benaderen en zij10 2e 10 2e 10X26 10 2e en

Tijdstip prik op 9 30 uur en in anderhalf uur tijd moeten we er wel uit zijn Zaaltje wordt nog even zoeken Bovenstaande tekst

kan in de uitnodiging mee

Akkoord wat jullie betreft

M v g

101 26
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l|| KHB@minvws nl]10 2eTo gl@minvws nl]H

From

Sent

Subject
Received

Corona focus naast focus 16Q32Q2Q docx

rn

Mon 3 16 2020 6 47 04 AM

Corona focus naast focus 16032020

Mon 3 16 2020 6 47 04 AM

E
I0 2e

|10 2e

H un je met name de bemensing in dit document bijhouden
Hgraag een printje
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10 2» 10 2«To @minvws nll
llilUia31@minvws nllIf « 2e10 2e 10 2eCc B@minvws nl]

10 2eFrom

Sent Fri 3 13 2020 7 58 41 PM

Subject FW Corona focus naast focus

Received

Corona focus naast focus docx

Fri 3 13 2020 7 58 41 PM

Ter info team random Min VWS focussed op langdurige zorg GMT hoeft niet standaard aan te sluiten

Prima zo Ministers spreken er onderling nog over

Grl 10K2S

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2eIH @minvws nl

Datum vrijdag 13 mrt 2020 6 41 PM

Aan 10 2e I0 2e 10 2e@minvws nl @minvws nl m

I0 2e 2e 10 2e@minvws nl I@minvws nl @minvws nlm m

@ininvws nl J |@minvws nl10 1

10 1 10 2e 10 2e@ minvws nl

@minvws nl

@niinvws nl nl0 0 I
10 2e

10 2s

■ rrmmvws nlm 0

®minvws ul I E 10 2e

10 29

10 26
@minvw^i
Mi fI5 ^l n] invws nl

Kopie mj Pj
10 2e 10 2e gioi 2»

ffij2M@minvw^il 0 @minvws nl

10 2e l@minvws nl

Onderwerp Corona focus naast focus

Beste allemaal

Met minister en in BR besproken dat we groepje formeren voor effecten Corona aan de kant van langdurige zorg Met jullie direct

of indirect al gesproken Maandag om 9 uur schuiven we bij minister aan tafel 1 per directie is prima prima als dat op afstand

is uiteraard

Bijgaand stukje niet definitief ministers hebben het er ook nog even samen over is om bedoeling te bepalen zie ook

samenstelling

Wens jullie goed weekend ondanks Corona

Groet 10 2e
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To bd {10 ae l@minvws nl]m

From

Sent

Subject
Received

I
Tue 3 17 2020 10 22 12 PM

FW 20200317 aanwijzing COVID 19 pdf pdf pdf
Tue 3 17 2020 10 22 13 PM

20200317 aanwiizing COVID 19 pdf pdf pdf

ATT00001 txt

Onze comm is ook vaak niet echt handig IN deze brief van Bruins staat dat gemeenten moeten zorgen voor nood opvang Heel veel

discussie meteen in gemeenteland bij kinderdagopvang en scholen

■Oorspronkelijk bericht

10 2eVan @gmail com

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 23 11

Aan 10 2e 10 126 I10 2e|@gmail com

Onderwerp 20200317 aanwijzing COVID 19 pdf pdf pdf
@minvws nl
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To iminvws nl

Cc l@minvws nl]S

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 9 45 40 PM

FW Betalingen via het Agentschap
Tue 3 24 2020 9 45 40 PM

10 2e

IsQBhelder dat er twee directies zijn GMT en CZ en volgens mij maakt ze nu afspraken met GMT terwijl CZ hier volgens mij

juist behoefte aan heeft toch

de instructie zoals die hieronder door het Agentschap wordt voorgesteld is toch de wijze waarop we binnen GMT al

werken is het niet

KUTfrBI

10 2s| @minvws nlVan 10 2e

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 19 39

Aan 10 2e^B@minvws nl |@minvws nl

^B@minvws nl

m m m

10 2e |@minvws nl[jj

Onderwerp FW Betalingen via het Agentschap

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy coml

10 2e | AGT CMK ] 10 2e @miiifin nlVan

Datum dinsdag 24 mrt 2020 5 07 PM

@inmvws nl

H@minvws nl

Aan

Kopie

Onderwerp Betalingen via liet Agentschap

m

10 2a

IMaar aanleiding van de verschillende betalingen van afgelopen dagen hebben wij intern de onderstaande procedure

afgesproken mede om een goede audit trail te kunnen vastleggen Deze is ook afgestemd met

Graag zou ik van jou de bevestiging krijgen dat deze procedure ook voor jullie werkt en akkoord is Gelet op de

stress die eea de afgelopen twee dagen heeft opgeleverd is het wellicht goed om eea op korte termijn te evalueren

1O 20

Bij voorbaat dank

Mvg

10 2e

3 AGT AL10 2eVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 54

l» minvws nl

| AGT CMK MilUIfedB@minfin nl

Onderwerp Betalingen via het Agentschap

Aan

CC

Hi 10 {2e

Goed je net gesproken te hebben Zoals ik je eerder meldde staan we maximaal welwillend tegenover jullie
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verzoeken om te helpen om zoveel mogelijk noodzakelijke spullen naar Nederland te halen Aangezien deze

verzoeken nu met meer regelmaat ons bereiken lijkt het ons goed te proberen een en ander helder vast te leggen
dan zijn de verwachtingen ook goed naar elkaar Dus op een rijtje

Het Agentschap kan tijdens werkdagen inspringen tussen 15 30 18 00 uur Voor die tijd kan VWS zelf

betalingen doen via het FDC Voor spoedbetalingen gedurende de werkdag vanuit VWS via FDC zullen wij
deze fiatteren dit is gebruikelijk spoed kan alleen met ons duwtje Buiten deze tijden om graag alleen in

overleg met mij dan wel | mijn plv zie cc dan kunnen we case by case bezien wat mogelijk10 2e

is

Voor de uiteindelijke verwerking van de betaling wachten wij op het akkoord van jullie SG per e mail

volstaat Dit akkoord kan ook gecommuniceerd worden via directeur FEZ

Onze backoffice medewerkers zullen contact hebben met de collega s van VWS betrokken bij de transactie

Hiermee voeren we dus een extra check uit of jullie op de hoogte zijn van de transactie en dat het geen

hack is

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de gemaakte kosten ten laste zullen gaan van jullie rekening courant

Belangrijk ook VWS is verantwoordelijk voor de inhoudelijke checks voorwaarden van de transactie en de

due diligence op de tegenpartij AGT niet

10 2e

Hoop dat dit zo helder is en in lijn met wat we net bespraken Bij vragen laat het gerust weten Als wij tot

voortschrijdend inzicht rondom deze afspraken komen meld ik me weer

Heel veel succes de komende dagen
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To

^^min
vws nl]

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 11 11 52 AM

FW briefje VWS
Fri 3 13 2020 11 11 52 AM

Bijgaand oils voorstel Akkoord

Hgrt
10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e l@miiiienw nlVan

Datum vrijdag 13 mit 2020 12 10 PM

| DGB |

10 2e 10K2e @minienw nlAan

Onderwerp FW brie|e VWS
| DBO j

11 0
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10 2b 10 2e 10 2e C10 2b

10 2e

10 28 10 2e

10 2s 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e Admlnistratief

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2 s10 2e 10 2«C10 2«

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2s

10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10 2» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2»Van

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 23 01

10 2e 10 2e^J@minvws nl [H2iSSl@minvws nlAan

yU@minvws ni

|@minvws nl

@igj nl |
|@minvws nl |

3J@minvws nl

|@minvws nl Coronateam PG

^|@minvws nl

@minvws nl

m m m

10 2eIm

| l@minvws nl Q
nK 2e|@minvws nlm m m

10 2e^B@minvws nl ^J@minvws nl gl@minyws nlm m

I m ^@minvws nl |@igj nlm m

^B@minvws nl [222B@minvws nl ^B@minvws nl

|@minvws nl |@minvws nl

|j|ggl M @minvws nl

B|yiSaB@minvws n |H
Onderwerp BTCB verlag nieuw coronavirus

^|@minvws nl

@minvws ni l l ^J@minvws nl

Beste collega s

Bijgaand het BTCb verslag van vandaag

Wijzigingen of aanvullingen ontvang ik graag

10 [2eGroeten
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Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdelsng Crisisbeheerslng en Infectieziekten |

E I10 2e
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To jminvws nr

Cc |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Qpdracht CQVID 19 projectorganisatie versie2Q2Q 03 18 17Q0 pptx

Thur 3 19 2020 8 48 39 PM

FW Dagmail 19 maart

Thur 3 19 2020 8 48 40 PM

4 Q As met de branches docx

LZ 203409 docx

QA 19 maart 2020 docx

10 2sVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 21 48

Aan Groep DMO medewerkers ^^^J@minvws nl

Onderwerp Dagmail 19 maart

Urgentie Hoog

Beste mensen

Dag 4 alweer knap stom ik vergat de dagmail die gister klaarstond te zenden Dus die zond ik eerder vandaag Hierbij een

korte update van 19 maart

1 Aftreden minister Bruins

Via WhatsApp email en VWSnet hebben jullie vernomen dat minister Bruins stopt als minister omwille van zijn gezondheid
Super heftig vond ik dat en jullie ook gezien jullie reacties Minister De Jonge neemt over maar de details wat dit precies
betekent weet ik ook nog niet Zodra ik meer duidelijkheid heb laat ik jullie dat uiteraard weten Onze bloemen ontvangt
minister Bruins morgen

Ik kreeg al lieve bezorgde vragen of wij het nog trokken allemaal Ik spreek even voor mijzelf tot nu toe gaat het prima Wei

gaat a lies super snel eindelijk mijn spreektempo in acties © en vereist het uiterste concentratie om alles dat besproken wordt

om te zetten in acties dat weer bijeen te brengen iedereen mee te nemen en de mail te managen ik zag vandaag dat ik

ongeveer elke 3 min een mail kreeg Mijn gift is wel mijn valkuil nu mijn tomeloze energie Ik kan uren doorgaan Dus mijn
thuisfront heb ik gevraagd dat in de hand te houden Ik heb vandaag dan ook gewandeld en eet eindelijk weer eens gezellig met

iedereen mee En ze gaan mij vanaf nu om 23 30 uur dwingen te stoppen en mij naar bed sommeren Hulde aan mijn familie

Wat ik met het bovenstaande over wil brengen ken je eigen kracht die toch ook een valkuil kan zijn En zorg dat er mensen om

je heen zijn die je kunnen helpen daar niet steeds in te vallen

2 Sluiten verpleeghuizen voor bezoekers

Gegeven de toenemende risico s voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen heeft de praktijk in Noord Brabant en Limburg
uitgewezen dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te

dammen Een moeilijk besluit omdat de mensen in het verpleeghuis weinig anders hebben om naar uit te kijken dan bezoek van

hun naasten of vrienden En ook omgekeerd heftig om je familie of vrienden niet meer te kunnen bezoeken Dat raakt ook

velen incl de MP die zelf een moeder in een verpleeghuis heeft zitten Dit zal een stevige impact hebben Bijgevoegd de

Kamerbrief die vanavond is uitgegaan daar zitten ook stukken van ons bij Ook stoppen Valys wordt hierin meegenomen en

een aantal Q en A s

3 Q en A s voor onze onderwerpen

Dank voorwie gewerkt heeft aan de goede Q en A s op onderwerpen MO Deze komen via Dmo op Rijksoverheid nl corona en

vraag aan jullie is nadat ze op deze site staan Deo kijkt nog naar taal etc deze ook door te geleiden naar branches en

anderen die deze Q en A s nodig kunnen hebben Nieuwe Q en A s en updates kunnen ten a lie tijden aan Jules worden gestuurd
Hij verzamelt en zend naar mij

4 Projectorganisatie tijdens COVID 19

In de bijlage vinden jullie een PPT waarin de projectorganisatie van het Rijk waarin wij als VWS deelnemen in deze situatie

uiteengezet is Zoals je ziet zit Theo DLz in groep kwetsbare ouderen We schakelen dus met hem over ouderen en mensen die

kwetsbaar zijn ook in de wijk

5 Brede maatschappelijke heroverwegingen
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De eindfase van de BMH valt samen met de uitbraak van het Coronavirus dat inmiddels een grate impact heeft op de

samenleving Daardoor is de vraag opgekomen of het verstandig is om de rapporten nu te publiceren Dit punt is ook besproken
in het SGO van deze week waarbij ook is gesproken over passieve of actieve publicatie Er is geconcludeerd om in ieder geval 2

tot 3 weken te wachten met publiceren Daarna wordt bezien op basis van de actuele situatie of we actief of passief
publiceren

6 Jeugdbrief

Ondanks de Coronacrisis loopt een aantal belangrijke trajecten gewoon door De brief m b t aanpassingen in het Jeugdstelsel
zal naar verwachting morgen verstuurd worden

7 Cruciale beroepen behoren wij niet toe

Ik begreep uit de grape vine dat het niet helemaal helder is bij iedereen of wij nu wel of niet tot de cruciale beroepen behoren

die gebruik kunnen maken van kinderopvang school Antwoord nee het gaat om mensen die in de uitvoering werken Geen

beleidsmedewerkers Wij kunnen dus geen beroep doen op opvang school

Betekent uiteraard niet dat je in huis geen cruciaal werk doet ©

Dat was het weer even

Grod



366333

^^M
«iIflIfeDM@minvws ril1To

From

Sent

Subject FW Governance COVID 19 inrichting en werkwijze nationalecrisisstructuur

Received

Grafische weeraave crisisstructuur CQVID 19 pdf

Governance COVID 19 inrichting en werkwijze nationalecrisisstructuur docx

Thur 3 12 2020 3 25 15 PM

Thur 3 12 2020 3 25 15 PM

Voorstel is om dit morgen op de agenda van het IAO te zetten Hoop dat je tijd hebt even een blik te werpen op het vergaderritme

Greet 10 2e

BD IMCC ECR |
Verzonden donderdag 12 maart 2020 16 05

Aan

Onderwerp Governance COVID 19 inrichting en werkwijze nationale crisisstructuur

1O 20 10 2e |@nctv minjenv nlVan

10 2e 10 2e |@minvws nl

10 2sHo

Wil jij deze stukken zsm voorleggen aan^^^^Gaat met name om voorstel vergaderritme

Met vriendelijke groet

10 2»

Coord inerencrbeTeidsmedewerker

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301|2500 EH| Den Haag

■V

|@minienv nlm

www nctv nl

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Minister ie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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10 2b 10 2e

10 2e

Administratief

10 2e 10 2eVan

Datum^midae06m^^020 11^51 AM
Aan nl

Kopi e ^BB5m»y ncti7 nl

Onderwerp RE RECTIFICATIE BAO niet 6 maart maar 9 maait

@actiz nl

Beste 10 2e

Opnieuw wordt deze mail niet aan onze directeur

vriendelijke verzoek neergelegd hem ook mee te nemen in deze mailwisseling Zou je
gemaild Gisteren reeds per mail en telefonisch het

cfaactiz nl willen toevoegen

10 2»

10K28

Met vriendelijke groet

10 2«m

m

Secretaresse directeur 10 2e

Aanwezig maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag wisselend

branchevereniging van zorgorganisaties
verpt egivjittorg I zorg ihuis I er» herstel I jeugd

|^|^|@actiz nl | 085 0772063 [ Oudlaan 4 3515 GA Utrecht | www actiz nl

f is

Disclaimer e mail Privacy statement

10 2e 10 2e @minvws nl Namens 10 2eVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 17 46

Aan

|@amsterdamumc nl
^^|@lhv nl

|@nvz ziekenhuizen nl J
|@ggdhm nl my2ggf@venlo nl

|@zorgthuisnl nl

10 1 10 2e@minvws nl |@lnaz nl |@nhg org

@groningen nl10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

2e

e@igj nl H

2l@vgn nl7J
@minjenv nl

l@minez nl I

|@vrk nl @actiz nl

|@ambulancezorg nl minaz nl

|@rws nl

m m m

DCCMINSZW N L

CT@minvws nl

m

10 2» |@minvws nl

10 2» 10 2»^ @minvwsjTl ^B@minvws nl

10 2e |
10 2

10 2«

b5 minvws nl H

^B@minvws nl

■

|@minvws nl |
^|@rivm nl

m m

10 2eRIVM | |@minvws nl

^B@minvws nl _Dienstpostbus DCC VWS

|@minvws nl
ygjgg|@m invws nl

DCC@minvws nl ^J@minienw nl 10 2e H 10 2e|@ggdghor nl

Onderwerp RECTIFICATIE BAO niet 6 maart maar 9 maart

Urgentie Hoog
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Beste alien

In tegenstelling tot mijn mail hieronder zal het BAO niet op vrijdag 6 maart plaatsvinden maar op maandag 9

maart 13 30 tot 15 00 uur

De bijeenkomst zal plaatsvinden op het ministerie van VWS de precieze zaal wordt u nog doorgegeven

Met vriendelijke groet

10 2e

Directeur Generaal Volksgezondheid

| Namens berg ^^^^@minvws nl10 2eVan

Verzonden donderdag5 maart 2020 15 24

Aan 10 2e 10 2e 10 2el@lhv nl

nhg org

lhv nl |@lnaz nl | |@lnaz nl

|@amsterdamumc nl

|@nhg org
m

10 2e 10 2e|@amsterdamumc nl |
^B@nvz ziekenhuizen nl

w |@ nvz
10 2eziekenhuizen nl l@groningen nl

l@vrk nl |10 2e 10 2e 10 2e■ it
~ ~

M@ggdhm nl’ K^Ifcflj@ggdhm nl

|@actiz nl

3J@ambulancezorg nl1

^B@minienv nl B

^■@minez nr Jff

ltSJigj nl |@vrk nl

10 2e@venlo nl

|@vgn nl

ambulancezorg nl mflfcfll@minaz nl1 j
M@MIN5ZW nl

jB@venlo nl l@actiz nl

10 2el@vgn nl1 l@zorgthuisnl nl | |@zorgthuisnl nl

l@minjenv nl

m

10 2a 10 2«l@minaz nl

DCC |
^|@minvws nl

10 2e |@rws nlnii

2e|@minez nl

^B@minvws nl

minvws nl B

minvws nl

Iminvws n^ aB@minvws nl

i RIVM 10 2e|@minvws nl |@rivm nl

^^^^^J@minvws nl

Onderwerp uitnodiging BAO 6 maart

Beste alien

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus COVID 19 organiseert het RIVM CIb een

Outbreak Management Team OMT op vrijdagochtend 6 maart Het OMT zal advies geven over de voorbereiding in

Nederland en of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
Naar aanleiding van dit OMT roep ik zoals dat in de infectieziektebestrijding gebruikelijk is een bestuurlijk
afstemmingsoverleg BAO bijeen De taak van het BAO is om bij een mogelijke uitbraak of crisis de door het OMT

geadviseerde maatregelen te beoordelen op politiek bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid Het doel van het

overleg is om gezamenlijk over de te nemen maatregelen een advies op te stellen voor de Minister van VWS

Het advies van het OMT zal in het BAO mondeling worden toegelicht door de directeur van het Centrum

Infectieziektebestrijding van het RIVM 10 2e

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg coronavirus wordt gehouden op vrildaq 6 maart van 15 00 tot 16 30 uur op het

ministerie van VWSr Parnassusplein 5 Den Haaar Apollozaal 1 B 04 45 VZj

Agenda

Op de agenda van het BAO staat

Inhoudelijke toelichting op het advies van het OMT

Inventarisatie bevindingen deelnemers op aspecten wenselijkheid en haalbaarheid

Formuleren van advies over maatregelen aan de Minister van MZS

1

2

3

Graag hoor ik of u aanwezig bent bij dit BAO of door wie u zich laat vertegenwoordigen een persoon per

organisatie U kunt dit doen door een e mail te sturen naar minvvvs nl10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Directeur Generaal Volksgezondheid
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10 2«To iminbuza nl] minbuza nllm

iminbuza nl] l l@minvws nl] llltMUI6Ql@minvws nllm

@minvws nl]
Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]

[
Cc

From

Sent

10 2e

Mon 3 16 2020 6 41 23 AM

Subject FW Rationale landen met wijdverspreide transmissie voor BuZa en VWS

Received

Landen en reqio s met wijdverspreide transmissie envlieqverbod 20200315 docx

Mon 3 16 2020 6 41 24 AM

Beste collega’s

Bijgevoegd de rationale om de lijst met wijdverspreide transmissielanden op de RIVM website aan te passen en waarom het zou

helpen om vanuit deze landen de vluchten te schrappen

Deze laatste maatregel geldt op dit moment nog niet voor alle landen op de lijst met landen met wijdverspreide transmissie

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum zoiidag 15 mil 2020 10 50 PM

Aan

Kopie

Onderwerp FW Rationale landen met wijdverspreide transmissie voorBuZa en VWS

10 2e|H @miiivws ul Dieiistpostbns DCC VWS DCC@minvws iil

@rivm nl

V

10 2» 10 2« B 10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl l@rivm nl

10 2e en collega’sDad

Dit hadden jullie tbv lenW en BuZa nog van ons te goed

Groet 10 2e

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

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

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability



366350

■ 00X2e

gf 10 2e

■ 10 2e |

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e 10 2eTo @minvws nll giminvws nl]
tt iaM@minvws nlT10 2e 10 2e@m in vws nl]

10 2eCc B@minvws nl]
From

Sent Tue 3 17 2020 6 29 47 PM

Subject RE overzicht overleggen
Received

Overzicht crisisoverleaaen intern 17 maart 2020 docx

Tue 3 17 2020 6 29 48 PM

Beste alien

Bijgevoegd een eerste overzicht van de crisisoverleggen
aanvullingen hebben ontvang ik ze graag

10X26 doet nog een laatste check hierop Mocht je

Het overzicht staat ook in de gezamenlijke map die is aangemaakt waar iedereen toegang tot heeft

P \VWS\F schijf data\DBPZ\mt s en staven\MT DG Langdurige Zoro\Corona DGLZ Kolom

Hier zijn ook alle stukken m b t het LZ crisisoverleg te vinden

Hartelijke groet

10 28 10 2a @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 11 32

Aan I I0 2e I0» 2el@minvws nl @minvws nl

J^^^3@minvws nl|@ minvws nl

Onderwerp overzicht overleggen

|@minvws nlm m m m

Hoi

Gister al over gehad maak ik lieb nog steeds niets lielaas ontvang graag overzicht wie nu waar zit bij welke crisisoverleg
Echt even belioefte aan overzicht anders weet ik ook niet waar ik wat kan inbrengen

Ik kon iets later overleg minister inkomen dus kon niet thuisbrengen over welk advies OTM het uberhaupt ging

Dus heb iets meer toelichting nodig

10 126gr

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeirv com



366353

10 2e to 2a JJ] 10 2e

10 2e

10 2e

To @minvws nl]
hffci IfcDB@m i nvws n IICc

From

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 8 22 44 PM

RE afspraken met RIVM

Thur 3 19 2020 8 22 45 PM

Top

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e tO C2 |lP 2e 10 2e | 10 2e l@ininvws nlVan

Datum donderdag 19 nnt 2020 8 27 PM

@minvws nl

|@minvws nl

Aan |
Kopie
Onderwerp afspraken met RIVM

m

w

Nu op het goede emailadres

©

Ik heb onze VWS liaison bij NCTV gevraagd of ze deze rol van verzamelpunt en toegang tot NCTV wil spelen voor brieven en

kamervragen
Oat wil doen Ze zal het ook met haar dubbel doen

Dan gaat het dus om alle Corona gerelateerde vragen en brieven die voor de consistentie aan NCTV worden voorgelegd In het

domein van PG en LZ maar evt ook andere domeinen Het is wel belangrijk dat dan iedereen die route gebruikt

Dus beleid afgestemd met DG minister liaison beleid parlementaire zaken

Groet

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 43

Aan

Onderwerp FW tbv btcb afspraken met RIVM

10 2e ifoc i x» io 2e 10 2e |@minvws nl

Ter info

Met vriendelijke groet

10 2e

DuoDG Volksgezondheid tav Corona aanpak

10 2e

10 2e

\@min\ ws nl

Secretariat

10 2e

10 2eVan
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Verzonden donderdag 19 maart 2020 15 37

Aan _Dienstpostbus DCC VW5 DCC@minvws nl

l@minvws nl10 2e 10 2eCC

Onderwerp tbv btcb afspraken met RIVM

Ha collega s

In Btcb is vandaag afgesproken dat we afspraken zullen maken over stroomlijning van onze vragen aan het RIVM om te

voorkomen dat we ze met z n alien inschieten Met RIVM is daarover volgende lijn afgesproken

Vragen aan RIVM

Vragen van koepels in de zorg of VWS

Vragen OMT inhoud proces blijft reguliere lijn RIVM PG

Vragen over beleid bijvoorbeeld bijdragen Kamervragen andere departemeten

En voor vragen van burgers aan het rivm gelden uiteraard de lijnen die al uitstonden 0800 1351

Achter deze e mailadressen zitten teams van rivm collega s die de vragen dagelijks meerdere keer per dag lezen en afhandelen

£10 2e} @rivm nl

10 2s @ rivm nl

Zouden jullie deze afspraken willen meenemen in verslag Btcb van vandaag en of agenda voor morgen zodat iedereen

geinformeerd is

Met vriendelijke groet

10 2

DuoDG VolksgezondheicJ tav Corona aanpak

| ffiminvws nlI0 2e

10 2e

Secretariaat

10 2e



366357

ii—nnwaB@minvws nnTo pj@mmvws nl] |
|@platformplaza nl]

10 2e

Cc

From

Sent

Subject RE Corona en informatie

Received

Mon 3 9 2020 10 06 53 AM

Mon 3 9 2020 10 06 56 AM

Hoi 10 2e

Dank voorje reactie

Ik begrijp dat vanmiddag weer een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg is en wellicht later deze week weer een OMT advies

Wat mij betreft prima om een moment te prikken Hoeft uiteraard niet lang te duren maar bijpraten wordtzeer op prijs gesteld zodat ik de

bedrijven kan informeren Neemt ook gevoelend van onrust bij bedrijven wat weg
Ik kom graag naar je toe

Wellicht kan jouw secretariaat contact zaeken met [cc om een moment te vinden10 2e

Groet ^

Met vriendelijke groet

Marc Jansen

Directeur

10 2eT 070|
I https www cbl nl I @cblnieuws

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2

10 2a 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2e
Dubbel
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10 2e

Dubbel
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IftlfliapJfSminvws nllC10 2eTo

From

Sent Sun 3 15 2020 8 27 01 AM

Subject RE Corona focus naast focus

Received Sun 3 15 2020 8 27 01 AM

Ha 10 2»

Deiik dat er een liaison moet zijn tussen crisisteam enjullie team Dan knnnen al dit soort vragen been en weer We kunnen

dit soort vragen vaak snel beantwoorden wel altijd een check van RTVM en dan als QenA op de site van RO nl en RIVM nl

en via de binnenlijn natuurlijk Als jij iemand aanwijst die in beide teams kan meedraaien gaat het vast goed
Git 10 2e

10 2e 10 2eH @minvws nl

Datum zaterdag 14 nut 2020 10 13 PM

Aau

Oudeiweip RE Corona focus naast focus

nH S31 ■

i miivws nl10 2e 10 2e 10 2e @ininvws nlIH

10 2e

Eenvandaag ging wel ok denk ik

We moeten ook scherper maken hoe we het nieuwe groepje Iz metjouw grote team Wij volgen wat er uit crisisstractuui

volgt maar er zijn ook weer zaken die bij ons biimenkomen

Bijv De instructie beperk contacten met ouderen roept veel vragen op kunnen we meet duiding geven

Of vragen die komen over inzet van medisclie stndenten als vrijwilliger etc is ocenw enmeva

Graag je advies of met wie we dit kunnen bespreken

I

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry coin

| ^^3@minvws nl

Datum zaterdag 14 nut 2020 9 42 AM

Aau

Oudeiweip RE Corona focus naast focus

10 2eVau

10 2e| 10X2e 10 2e 10 2«@minvws nl @minvws nlIH I l

Tlix Kan ook echt lielpen hoor f Git Q

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @mmvws ul

Datum vriidag 13 mrt 2020 10 18 PM

Aau

Onderwerp RE Corona focus naast focus

BBS v iinnvws nl10 2e 10 2e 10 2e @minvws nlH
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10 2eHi denk dat we stap voor stap over afgelopen twee dagen getemperd hebben en op deze manier gaan proberen
was de conclusie vanmiddag bij hem is zicli bewust Hij gaat uiterlijk maandag met bnmo bespreken m wil ook graag

weten als je er last van hebt Bedoeling is in bet verlengde werken en met focus op eigen sectoren maar risico dat je noemt is

erzeker Proberen met mensen minmiaal te dubbelen enje punt over inzet is duidelijk Hoop dat je goed weekend hebt

10 2s

Verzonden met BlackBetry Work
www blackbeny com

j cBBIBI i mmvws nl10 2eVan

Datum vrijdag 13 mrt 2020 7 49 PM

10 2« 10 2e t10 2» 10 2»@ niinvws nl @minvws nlAan

Onderwerp RE Corona focus naast focus

IH l l

Heb je dit ook kortgesloten met Bnmo Of beter heeft Hugo dit gedaan

Kijk ik ben realistisch en zie dat hij heel graag wil Maarje tilt dit tocli uit de gewone crisisstractuur A1 die andere

departementen zitten niet in onze gewone crisisstructuur dus daar is het veel logischer

We hebben het afgesproken dat we het zo gaan doen maar Bruno moet het wel goed vinden En als ik er last van ga krijgen
ga ik dat wel zeggen

Wat betreft samenstelling je moet mensen echt vrijmaken Je kimt het niet half doen Als je opschaalt in een crisis als deze

leg je overige werkzaamheden neer

Groeten

10 2e

10 2e
graag conform uitwerken wat betreft GGZ en BES Laatste werkt al een beetje zoNB Voo

10 2e 10 2e @minvws nl

Datum vriidag 13 mrt 2020 6 42 PM

Aan

Ondenverp FW Corona focus naast focus

RBS1 n uuiivws nl10 {2e

Sg en ik met Hugo verder besproken inclusief over risico s en gevoeligheden We doen het even met dit stukje

I0 2e d0 2es

10 2e 10 {2e

10 2e

10 2e 10 2®

10 2e

10 2e B

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 0 2e

1 10 2e 10 2e 10 2

10 2s

10 2e

10 2e 10 [2e 10 2e O0H2

10 2s 10 2e 10 2

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e »»» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e

1Q 2e
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Dubbei

Groet Ernst
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To •minvws nl]

B@minvws nl] llBIS31@iminvws nll1° 2e 10 2eCc

iminvws nr

From

Sent

Subject RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

Fri 4 3 2020 12 09 44 PM

Im

Fri 4 3 2020 12 09 43 PM

Received

Als je ons kan matchen graag zsm Is dan nu ook duidelijk wat er nodig is en voorhanden zodat de bestelling geplaatst kan

worden Of is dat nu reeds bij BG pharma bekend

De vlucht lijkt zaterdagavond te vertrekken dus is haast geboden

Bedankt voor je snelle reactie

10 2e

10 2e 10 2s @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 13 32

^^E^^B@minvwsn|
^@i^nvwsml £M

10 2e

10 2e

Aan

CC | JE 10 2b 10 2» 10 2e|@minvws nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

10 2e

We hebben het hier besproken

Ons voorstel is dat door verantwoordelijke inkopers beslissers direct contact opgenomen wordt met BG Pharma de koepel van

groothandelaren om de bestelling te plaatsen Wij kunnen nu direct BG Pharma op de hoogte brengen en jullie matchen

Wij hebben uiteraard zelf geen voorraden deze liggen bij de groothandels Als de bestelling bij de relevante groothandel snel

geplaatst wordt moeten we als VWS samen met de GH organiseren dat het mee kan met de vlucht zondag

Il^bel jullie nu even

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 26

Aan minvws nlm RJ

|@minvws nlCC

Onderwerp FW COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

Bijgevoegd de lijst van St Maarten

We zijn dus op zoek naar IC medicatie voor 30 dagen voor 12 ICU bedden We moeten 1330 aanleveren aan defensie wat er op
de vlucht moet

Groet en dank

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10X2 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 1D 29

10 2e 10 2e

10 2s

10 2S

10 2e 10 2e 10 2e [10 2e 10 2»

1 Q 2e 10 2e 10 [2e 10 2»10 2ol

Duooei

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e C10 2© C10 2e 10 2®

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b101 20
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10 2»

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

1D 2e

10 [2e10 128

10 2s

10 2e 10 2e

10 2e 101 28
Dubbel

101 28

101 28

101 28 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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llMimH3J@minvws nll10X26To 0JsM@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 22 2020 7 01 51 PM

10 2e 10 2eRE Brief en bijlage betreffende Task Force moleculairediagnostiek VOOR|
Sun 3 22 2020 7 01 52 PM

Dag^^^ ja pakken wij op zal je terugkoppelen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 22 maart2020 19 24

Aan M
Onderwerp

10 2»IH |@minvws nl

MBrief en bijlage betreffende TaskForce moleculaire diagnostiek VOOR

W

10 2S

Hi 10 2e

Zoals net gewisseld Geefjij aan of dit voldoende past bij afspraken met inkoopcentnun van vandaag en onze tekst in de

brief Die is vantevoren met hen gewisseld en leek in ons gesprek vrijdsg natuurlijk ook voldoende En anders ff check

wat er dan nog meer nodig is

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry corn

10 2e 10 2e @lumc nlVan

Datum zaterdag 21 mit 2020 12 44 PM

@minvws nlAan

Ondei werp Briefen bijlage betreffende TaskForce moleculaire diagnostiek

10 2e 10 2e

10 2eHierbij stuur ik je de beloofde brief met bijlage voor jou en

Wij gaan verder met onze acties zoals deze beschreven staan in de bijlage maar de steun vanuit de overheid is hierbij essentieel

Zoals in de brief nogmaals benadrukt is het van groot belang om de moleculaire diagnostiek in de MMLs te laten Zowel om

logistieke redenen als om redenen van kwaliteit patientenzorg en veiligheid en om juist de rem op verbruik te houden Aanbieders

van ondersteuning buiten de MMLs zouden relevant zijn vanwege de blijkbaar daar aanwezige voorraden

We houden graag korte lijnen en zijn beschikbaar voor vragen of aanvullende verzoeken taken

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

Afd Medische Microbiologie
Leids Universitair Medisch Centrum

Mail

Tel nr 07lJ

10 2e l@lumc nl

10 2e
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l«MS3Mnnirn ws nil10 2e

1C 2e

To

From

Sent Fri 3 13 2020 10 02 57 AM

Subject RE FW

Received Fri 3 13 2020 10 02 57 AM

Bruno is akkoord

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

| ^^B@ininvws nl10 2eVan

Datum vriidag 13 nut 2020 11 01 AM

H0 2e 10 2» l@minienw nlAan

Ondenverp FW FW

| DBO |

Dit was de concept brief Zullen we daaraan toevoegen dat VWS is bereid om over eventuele meerkosten om liet transport
van medische goederen door te kimnen laten gaan constmctieve afspraken te maken voor de lioog risicolanden

Nog wel even check bij Bruno

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny corn

[ ^^B@jninvws nl

Datum vriidag 13 mrt 2020 12 44 AM

Aan

Ondenverp FW

10 2eVan

10 2a 10 2« @ininvws nl

| flBW@minvws nt10 2eVan

Datum vriidag 13 mrt 2020 12 16 AM

10 2e 10 2e @minvws nlAan I

Ondenverp

Collega
Om de instroom vanmensen die mogelijk het COVID 19 bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijk te beperken verzoek

ik u alle passagiersvluchten uit hoog risicolanden op de kortst mogelijke tennijn te verbieden ^Jg^yjjjlSfll^MflllSSSlllSli^
team lieeft geadviseerd deze mogelijkheid inkaart te brengenHet gaat om de volgende landen

J^Mogelijk komen hier op enig moment landen bij of gaan er landen af Daarvan zal ik u steeds terstond op de hoogte
stellen

10 2a

Met vriendelijke groeten

Bruno Bruins



366378

To

^^H@min\A^^
iminvws nl]

H@minvws nl]Cc 1 1m M

From

Sent

Subject RE Noord Brabant

Received

Jonge H M de Hugo
Sat 3 7 2020 10 02 28 PM

Sat 3 7 2020 10 02 29 PM

Dank en prima voor mi

Inderdaad nav vrijdag wel echt een aandachtspunt advies moet te snappen en werkbaar zijn voor veipleeghmszorg en

wijkverpleging en uiteraard ook andere zorgsectoren Risico op besmetting moet dus worden afgewogen tegen lisico op
discontinuiteit van zorg en dus echt goed afgestemd met sectoren voordat liet naai buiten komt Voorkomt ook dat we bij
moeten schakelen na een reeds afgegeven liandelingsadvies

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiy com

10 2e 10 2e @minvws nl

Datum zaterdag 07 mil 2020 12 28 PM

Aan Jonge H M de Hugo

Kopie

Onderwerp Noord Brabant

10 2e l@minvws nl |
l@minvws nl

|@miiivws nlm [jj

1Q 2e 10 2e I ■ @ininvws nll l

Hugo
Er is gisteravond nog tussen met diverse partijen aan onze kantook

overlegd om het weekend door te komen naar BAO maandag ROAZ ACTIZ zorgthuis zijn bijgevoegdefeRst
overeengekomen
Maandag moet qua eenduidigheid nog wel een slag worden gemaakt Beetje bochtig proces gaan we

maandag ook strakker trekken in overleg met DGV mensen

Op website RIVM staat nu onderstaande tekst met ook nog een opmerking dat bij cruciaal zorgpersoneel met

milde klachten en andere route kan worden gevolgd

Gezamenlijk advies NVZ en RIVM inzet zorgprofessionals ziekenhuizen

tijdens uitbraak van nieuwe coronavirus COVID 19
Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra en intramurale zorg in Noord Brabant tot besluitvorming in het BAO

bestuurlijk afstemmingsoverleg georganiseerd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en

Sport op 9 maart 2020 en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord Brabant

en natuurlijkd0 2e» 10 2e10 2een
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Voor de Bestuursraad

Ter bespreking 13 maart 2020
Secretaris Generaat plv
Secretaris Generaat

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke

advisering

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

memo www rijksoverheid nl

Tnlirhtin jrMjij
10 caa

Senior Adviseur

imiEQ| §minvws nl

Voorstel voor nieuw beleidsteam Corona ContinuiteitsTeam CCT

Datum

12 maart 2020

Voorstel in het kort

Oprichting van een tweede beleidsteam intern VWS dat zich bezighoudt met

effecten voor de zorg zorgpersoneel organisatie zorg continuiteit van de

zorg in afstemming met en voor het ontlasten van het BTCB

Verantwoordelijkheid voor deze effecten voor de zorg ligt bij minister van

VWS na afstemming met Minister MZS

Beslis en bespreekpunten BR

1 Stemt de BR in met onderstaand voorstel Zo ja
a Zijn de juiste partijen aangehaakt
b Welke aandachtspunten zijn er voor dit team pakken ze de goede

vraagstukken op

c Bemensing en aansturing van het team

d Op welke wijze afstemming met MZS

2 Akkoord gaan met voorstel en opdracht geven tot nadere uitwerking

Aantal pagina’s
4

Aanleiding
De Corona crisis groeit en heeft sterk toenemende effecten op zorg en

samenleving Dat vraagt om extra ambtelijke en politieke inzet Minister De Jonge
heeft aangegeven minister Bruins te willen ondersteunen in de Corona crisis door

naast de bestaande crisisstructuur met o a beleidsteam crisisbeheersing BTCB

en Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO zich in te zetten voor het zo optimaal

mogelijk door kunnen laten gaan van de zorg in de breedte in Nederland

Bovendien heeft hij ookeen eigen verantwoordelijkheid richting zijn eigen
sectoren in het bijzonder kwetsbare ouderen Hij gaf aan zich te kunnen inzetten

op de volgende punten

• Mitigeren van de effecten op het zorgpersoneel
• Mitigeren van de effecten op de organisatie van goede zorg
• Mitigeren van de effecten op de financiele continuiteit van zorg

Aan enkele VWS directies is gevraagd de BR van advies te dienen op welke wijze
de inzet van minister De Jonge zou kunnen plaatsvinden
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Advies Secretaris Genera al plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Uitgangspunten van het advies

• De minister voor MZS is eerstverantwoordelijk voor het crisisbeheersing
rondom het Corona virus

• De huidige Corona crisisstructuur en communicatielijnen worden niet

doorkruist Dat betekentook dat de communicatie met de koepels in het BAO

leidend is Hierin zitten naast VWS AZ JenV en RIVM GGD GHOR NVZ

NFU LNAZ koepel ROAZ LHV IMHG Actiz en ZorgThuisNL
• Dubbelingen met de overleggen en acties vanuit de huidige Corona

crisisstructuur worden voorkomen

• De continuiteit van zorg in de curatieve zorg ziekenhuizen huisartsen

geboortezorg GGZ paramedie maakt onderdeel uit van de huidige Corona

crisisstructuur en communicatielijnen

Datum

12 maart 2020

Irthoud advies

Er wordt aanvullend op wat er al loopt een compact en slagvaardig actieteam

rondom MVWS opgezet waarin

1 de continuiteit van zorg in de jeuqdzorq wiikverpleqinq voor

thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers en voor de lanoduriae zorg

voorop staat Specifiek op deze sectoren toegerichte communicatie kan

hier ook worden voorbereid Vertalen van algemene RIVM instructies naar

de verschillende sectoren via brancheorganisaties zodat overal dezelfde

tekst terecht komt Instructie op handelingsperspectief zorgprofessionals
en organisaties waarbij ervoor wordt gezorgd dat woord en taalkeuze in

lijn blijft met de communicatie uit de staande crisisorganisatie

Ook worden in dit actieteam een paar specifieke brede beleidsthema s

aangepakt om de huidige crisisstructuur te ontlasten

Onderwijs samen met Minister OCW

Kinderopvang samen met minister SZW

Arbeidsmarktmaatregelen overleg met werkgevers en werknemers

Financiele ondersteuning van de zorginstellingen meerkosten als gevolg
van maximale inzet van zorg professionals om de continuiteit van zorg te

waarborgen meerkosten i v m isolatiemaatregelen en schoonmaak

minder productie omzet

Op het punt van arbeidsmarkt voldoende personeel en ontzorgen van

zorg professionals juist van belang als pandemie aanhoudten uitbreidt In ieder

geval de volgende vragen thema s

Hoe kunnen zorgprofessionals extra waardering krijgen oa tijd voortijd
extra vergoeding waardering binnen CAO cafetariamodel a la IKB En hoe

kunnen we er voor zorgen dat zij bij meer werken geen last hebben van

bepaalde drempels geen toeslagen meer met SZW

Betere allocatie van personeel en prioritering van taken binnen instellingen
en regio is belangrijk als de druk toeneemt

Hoe om te gaan met begeleiding van zorgprofessionals in opleiding
Impuls geven aan regionale flexpools om allocatie van personeel te

organ iseren

Voormalige zorgmedewerkers oproepen

Bezien welke maatregelen die nodig zijn in aanpalende sectoren die

cruciaal zijn voor de continuiteit van zorg schoonmaak herregistratie van

professionals openbaar vervoer kinderopvang bso

2

3 Financiele ondersteuning begroting en regelingen extra

kosten omzetderving etc
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Secretaris Genera al plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Op verzoek van de bestaande crisisorganisatie kan MVWS uitvoeren die te

maken hebben metde zorgcontinuiteit breed bijvoorbeeld bij het

optreden van tekorten bijvoorbeeld personeel bloeddonoren

4

Communicatie naar organisaties professionals waardering uitwisseling
goede voorbeelden

5

Datum

12 maart 2020

We noemen dit het Corona ContinuTteit van de zorg Team Dit team bestaat naast

MVWS uit MT leden van de meest relevante directies die anderen aansluiten waar

nodig

HP13
GMT

10 2e10 2e |i
101 28 |

10 {2e
10 2« I
10 28 f

10 2e

10 2e

10 2e CZ

Communicatie

P M Z Jeugd PZo en DMO in kernteam of aangehaakt
P M BR lid

Dit team komt de komende periode iedere dag van 9 00 9 30 uur op de Kamer

van MVWS bij elkaar

Uitgangspunt is dat de huidige crisisstructuur niet wordt aangetast en

wordt doorkruist Het gaat om een aanvullend actieteam waarin de

continuYteit van zorg in de verschillende deelsectoren voorop staat
1

Bovendien zijn er lopende zaken Extra ambtelijke en politieke inzet

vraagt om temporiseren van bestaande activiteiten

Afstemming
Het memo is in opzet besproken met MVWS en afgestemd met voorgelegd aan

DGLZ DGCZ MEVA GMT LZ Dit alles onder vrij grote tijdsdruk Vanwege het

coronadebat op 12 3 heeft nog geen afstemming kunnen plaatsvinden met

PG crisis en MZS

Aandachtspunten
Kunnen we zorg zo in tweeen delen

Betrokkenheid BR leden

VWS als werkgever

1

Bijv net als voor andere sectoren bij andere departementen zelfstandige
acties worden ondernomen
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Secretaris Genera al plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Datum

12 maart 2020
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10 2» 10 2eTo iminvws nl] I
hmfll

minvws nl]

| JUJfljggj@minvws nl]

jminvws nl]
2® |iminvws nll l@minvws nll iminvwsml]m m

Cc H@minvws nl] |
aW@minvws nlljW@minvws nl1

M@minvws nl]
1 1m m ITm

From I
Sent Mon 3 23 2020 9 20 18 PM

Subject RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Received Mon 3 23 2020 9 20 19 PM

Hoi 10 2e

Het was me nog niet gelukt mee te lezen maar ik vind de teksten heel goed leesbaar en helder Heb in blauw 2 suggesties voor

emailadressen gedaan en onderaan nog een vraag

Groet 10 2e

10 2e 10 2a @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 21 29

e

IH 10 2e 10 2«|@minvws nl |@minvws nlAan

minvws nl |tl£l |@minvws nlm

Mjaisagg™|@minvws nlCC m

^^^E^^^H@minvws nl |
BBEB@minvws nl

Onderwerp overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn

Urgentie Hoog

|@minvws nl

|@minvws nlIH 10 2e

Hoi allemaal

l\la ons overleg PG BPZ vandaag hebben

momenteel een mooi overzicht van het getekende organogram in bijlage 1 en dat is als het goed is morgenochtend klaar Graag

jullie opmerkingen aanvullingen dan kunnen we dat morgenochtend nog verspreiden

met input van velen het volgende uitgewerkt DCO maakt10 2e

Vandaag bleek dat het ondanks deze afspraken het af en toe nog zoeken is hoe de nieuwe BWP op dit dossier hun voorbereiding
willen en hoe we dat vanuit BPZ en PG goed op elkaar aansluiten en elkaar erbij kunnen helpen Fijn om te zien dat iedereen

elkaar goed weet te vinden Hopelijk helpt dit overzicht er straks ook weer bij voor de rest van de organisatie

Morgen spreken we met DCO ook nog even over de wijze waarop de communicatie binnen de interne en interdepartementale
crisisstructuur het beste geborgd kan worden

Groeten

i

Crisis organisatiestructuur en de reguliere VWS lijn
Nu er 2 bewindspersonen samen verantwoordelijkheid zijn voor het Corona dossier en er steeds meer beleidsdirecties bij de
crisis betrokken zijn doet de vraag zich voor hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu lopen

1 Crisis vergader structuur organogram bijlage 1 en het weekschema bijlage 2

2 Hoe stem ik een brief over Corona af

3 Hoe verhoudt de crisisstructuur zich tot de regulier lijn

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur emit

[organogram invoeaenl

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een interdepartementale crisisorganisatie gericht op corona en wordt

centraal gecoordineerd door het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV

Deze organisatie bedient een eigen ministeriele commissie een soort crisisministerraad MCCb met eigen ambtelijke
voorportalen Dat betekent dat alles random corona zoveel mogelijk interdepartementaal wordt afgestemd en dat

besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Hierin zijn de meest nauw betrokken

VWS directies onderdeel van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale en indien relevant interdepartementale
besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naar de mBTCb ministeriele beleidsteam crisisbeheersing waarin
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bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en een aantal aangewezen directeuren zitting hebben

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk crisisvoorportaal ICCb waarin

DGV is vertegenwoordigd Besluiten uit het ICCb worden worden doorgeleid naar het politieke
overleg MCCb waarin namens VWS minister De Jonge en minister Van Rijn zitting hebben

10 2e

In het overzicht bijlage 2 hebben we de interne en interdepartementale vergaderstructuur uitgewerkt met ook de namen van

de deelnemers erbij

Ad 2 Ik moet een kamerbrief schrijven inzake een onderwerp gelieerd aan corona wat moet ik doen

I Je directie maakt iii het QTCb melding van een kamerbrief Indien mogelijk de brief ook graag de dag voorafgaand
Sminvws ii]aan het OTCb aanmelden bij 10 2b 10 2e

De brief volgt de normale lijn in Marjolein

Zorg ervoor dat voordat de brief terechtkomt bij de DG afstemming heeft plaatsgevonden met collega’s van DCC zij
verzorgen afstemming met de NCC DCC toetst op consistence tnssen brieven moties toezeggingen op

mter depaitementaal niveau afstemmen met DCC via DCC@minvws nl

Indien de brief nog substantieel wijzigt na interventie van DG ofbewmdspersoon wordt de brief door de adviseurs

van de betreffende bewmdspersoon nogmaals afgestemd met DCC

Indien de brief niet substantieel wijzigt gaat de brief uit via de reguliere lijn en wordt DCC op de hoogte gesteld van
de eindversie

Het zou nog fijn zijn als we voor het proces over het afstemmen van de kamerbrieven ook nog de namen mailadressen kunnen

toevoeg en

Ad 3 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

VWS kent nu feitelijk twee organisatiestructuren 1 een eigen besluitvormingslijn voor coronazaken en 2 de reguliere VWS

lijn directeur dg minister

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor

coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen
afstemming met NCTV

coordinatie verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is

verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming wat bedoelen we hier mee Bwp zitten ook in reguliere lijn en zijn

verantwoordelijk voor besluitvorming toch

verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming met de crisisstructuur van

corona gerelateerde zaken

Morgen is er nog een overleg met DCO om er ook voor te zorgen dat de communicatie in het NKC woordvoering VWS

communicatie op de verschillende onderwerpen en
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10 2e 10 2eTo iminvws nll iminvws nl]

I 10 2e iminvws nll ‘minvws nll mninvws nl]
Cc iminvws nl] Dminvws nl] B

M@minvws nlljW@minvws nl]
M@minvws nl] u

^a@minvws nl] |
^H@minvws nl]

1 1 ITm

I0
2eFrom

Sent Tue 3 24 2020 12 45 22 PM

Subject RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Tue 3 24 2020 12 45 37 PMReceived

Collega s

Hierbij op basis van jullie opmerkingen een aangepaste versie Graag nog een keer jullie blik Omdaty
het aanvullen van de lijst in bijlage 2 heb ik de opmerking over OTCB en IAO nu nog niet opgenomen

Als jullie opmerkingen aanvullingen hebben graag tekstvoorstellen in de tekst

nu bezig is met10 2e

Hoor graag

Crisis organisatiestructuur en de reguliere VWS lijn
Nu er 2 bewindspersonen samen verantwoordelijkheid zijn voor het Corona dossier en er steeds meer beleidsdirecties bij de
crisis betrokken zijn doet de vraag zich voor hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu lopen

1 Crisis vergader structuur organogram bijlage 1 en het weekschema bijlage 2

2 Hoe stem ik een brief over Corona af

3 Hoe verhoudt de crisisstructuur zich tot de regulier lijn
4 Ik heb een vraag voor het RIVM

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit

[oraanoaram invoegen]

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een interdepartementale crisisorganisatie gericht op corona en wordt

centraal gecoordineerd door het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV

Het DCC departementaal Crisis Centrum van PG is intern verantwoordelijk voorde Corona coordinatie

Deze organisatie bedient een eigen ministeriele commissie een soort crisisministerraad MCCb met eigen ambtelijke
voorportalen Dat betekent dat a lies rondom corona zoveel mogelijk interdepartementaal wordt afgestemd en dat

besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Hierin zijn de meest nauw betrokken

VWS directies onderdeel van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale en indien relevant interdepartementale
besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naar de mBTCb ministeriele beleidsteam crisisbeheersing waarin

bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en een aantal aangewezen directeuren zitting hebben

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk crisisvoorportaal ICCb waarin

DGV is vertegenwoordigd Besluiten uit het ICCb worden worden doorgeleid naar het politieke
overleg MCCb waarin namens VWS minister De Jonge en minister Van Rijn zitting hebben

Omdat er nu sprake is van een crisis op het gebied van infectieziekten is er ook een OMT Outbreak Management Team Dit

is een overlegstructuur van het RIVM waarin experts op het gebied van infectieziekten zitten die gevraagd en ongevraagd
advies geven Dit advies wordt gestuurd naar de DGV welke de adviezen bespreekt in het BAO Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg Het BAO geeft bestuurlijke inkleuring aan het OMT advies Het BAO stuurt deze adviezen naar het IAO

ter verdere interdepartementale afstemming

10 2e

In het overzicht bijlage 2 hebben we de interne en interdepartementale vergaderstructuur uitgewerkt met ook de namen van

de deelnemers erbij

Ad 2 Ik moet een kamerbrief schrijven inzake een onderwerp gelieerd aan corona wat moet ik doen

Het uitgangspimt is om een verzamelbrief per week naar de TK te sturen op woensdag

Je directie maakt in het OTCb melding van een kamerbrief De inhoudsopgave van de brief wordt in het OTCb

voorbereid en in het MTCb vastgelegd

De brief volgt de nonnale lijn in Maijolein

Zorg ervoor dat voordat de brief terechtkomt bij de DG afstemming heeft plaatsgevonden met collega’s van DCC zij
[e mailadies] DCC toetst opverzorgen afstemming met de NCC

consistentie tussen brieven moties toezeggingen op inter departementaal niveau

10 2e10 2e en
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Indien de brief nog substantieel wijzigt na interventie van DG ofbewindspersoon wordt de brief door de adviseurs

van de betreffende bewindspersoon nogmaals afgestemd met DCC

Indien de brief niet substantieel wijzigt gaat de brief uit via de reguliere lijn en wordt DCC op de hoogte gesteld van
de eindversie

Ad 3 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

VWS kent nu feitelijk twee organisatiestructuren 1 een eigen besluitvormingslijn voor coronazaken en 2 de reguliere VWS

lijn directeur dg minister

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor

coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen

afstemming met NCTV

coordinate verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is

verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming
verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming met de crisisstructuur van

corona gerelateerde zaken

Ad 4 Ik heb een vraag voor het RIVM

Vraqen voor het RIVM of het OMT kun je sturen aan Corona coordinatie dcc 3 minvws nl

zullen je vraag dan voorleggen Om de coordinatie en afstemming van deze vragen soepel te laten

verlopen zullen er vanuit het Corona codrdinatie team liaisons bij de verschillende overleggen worden aangesteld

10 2e 10 2»

10 2een

[woordvoering invoegen]

10 2e 10 2b @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 12 00

10 2a 10 2e^M@minvws nl |@minvws nlAan

m BB M@minvws nl ||B ^B@minvws nl

i i|@minvws nl |@minvws nlCC

2e i@minvws nl ^
^|@minvws nl

IB@rr~iinvws nl J
|@minvws nl

S@minvws nlPi

10 2e | lfy m

jmjj£Q|@minvws ni

Onderwerp RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn

Hoi Allemaal

Dank voor de opzet voor de crisisstructuur VWS naar aanleiding van ons prettige overleg We hebben nog een paar aanvullingen op

de stukken

TK brieven schriftelijke vragen

Graag als eerste benoemen dat het uitgangspunt is om 1 verzamelbrief per week naar deTK wordt gestuurd op woensdag De

inhoudsopgave van de brief wordt in het OTCB voorbereid en in het MTCB vastgelegd De coordinatie van de brieven wordt gedaan

door Danielle van Benthem Jeroen van Leuken DCC PG We maken een nieuwmailadres aan a la coronaparlementair daarin kan

dan ook a lies mbt het debat naar toe

Term DCC

Het voorstel is om voor de crisis coordinatie de term DCC en daarmee ook de Dienstpostbus te gebruiken Voor de coordinatie van

Internationale zakenj^^^^^^^ Burgerbrieven |
graag de term Corona coordinatie gebruiken we staan open voor een betere naam en dan

Debatten^
Communicatiefl
direct de contactpersonen met naam daaraan te koppelen

103 28

10 2»

TK brievem 103 2810 2e en

RIVM OMT BAD

Wat nog toegevoegd moet worden is de overlegstructuur van het OMT het BAO en de relaties met IAO ICCB MCCB Dit heb ik

gisteren met|
Belangrijk punt is ook via Corona coordinatie de vragen en verzoeken voor het RIVM OMT neer te leggen en niet individueel

[loorgenomen en volgens mij heeft hij al tekst hierover10 2e
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contact te zoeken met het RIVM 10 2e

Lijst met overleggen bijlage 2

|vult deze lijst aan met RIVM overleggen en de OMT BAO structuur Om de coordinatie en de afstemming te versoepel

zal er vanuit Corona coordinatie liasons bij de verschillende overleggen worden aangesteld Namen volgen

10 2e

OTCB IAO

Aanscherping
• OTCB wordt voorgezeten door dPG

Deelname IAO vanuit VWS dPG en dLZ

Overleg met communicatie

Vanmiddag om 13 15 hebben we overleg met communicatie en het NKC en de aansluiting bij de crisisstructuur Daarin moeten we

naast aanpassing websites ook de aansluiting van woordvoering op de crisisstructuur bespreken

10 2e e 10 2s

10 2e 10 2e

10} 2« tXftlWI MX2

10 2e

10 2e 10 2e 10 2«

10 2e 10 2»

10 2b» 10 2« 10 2

10 2«

10 2e

10 2e 10 2 10 2e 10 2b10 2e

10X2o 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e

Dubbel
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10 2»To

From

Sent

Subject
Received

1Q 2s

Sun 3 8 2020 1 25 27 PM

RE sitrap 32 | nieuw coronavirus

Sun 3 8 2020 1 25 27 PM

kun je zorgen dat ik rechtstreeks de sitraps krijg Is wel zo makkelijk en blijf ik up te date Komende weken zullenHoi

voorde zorg extra belangrijk zijn

DankMIilIKai

Met vrlendelijke groet

10M2e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van VWS

Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht

Postbus 2518 | 6401 DA I Heerlen

Management assistent I nl10 2e» 10 2e

n° 2aMl

|@igj nl10 2»

www iqj nl

Twitter ©ronnievdiemen

Bekijk het verhaal van IG3 Duidelijk Onafhankelijk Eerlijk

10 2e 10 2e @ igj nlVan

Verzonden zondag 8 maart 2020 10 20

Aan dienstpostbus OT COVID19 10 2e 10 2e

gigj
nl |

® igj nl

|@igj nlm

CC 10 2e

Onderwerp FW sitrap 32 | nieuw coronavirus

Met vriendelijke groet

I0 2e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht

Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen

Management ondersteuner I

10 2eM

BldlfeaiMgLnl
https www igj nl

Twitter @IGJnl

Duidelijk Onafhankelijk Eerlijk

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 18 19

Aan Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden 1

minvws n^ |
^j@minvws nl Groep PG DDA

kabinetvandekon ing nl

nctv minjenv nl

m

10 2eStandaard

1Q 2el@igj nl

10 2e 10 2«^m®rjvnrnl |@minvws nl |@minvws nl

^[@minocw nl

minvws ni B
^[@minvws nl

minvws nl Bm m m W

minvw5 nl ^^BEB

^|@minbuza nl

minvws nl rivm n^ Crisiscoordinator BZ

|@minaz nl DCC BZK

M W

C10 2e 0 2e|@minbuza nl
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J rDminhyk nlv DCC LNV

l@minvws nl

minvws nl

| SminlnV nl J@minionw nl J
@minvws nl K

^W@rivmjTl ^^B
MiSnvmm] |
l@minbuza nl IffcJ

10 2e m

rivm nlm m fij m m

■ •^^^^M^B@nctv minjenv nl

minienv nl

^|@jjvrruTl
lim£Q| gJminszw nl LCI

lJ@rivm nl

igj nl |
l@rivm nl MT^QJ@IHv nl LOCC

■@minvwsin]

^ @Ifvml ^E

m

m m m m

^minbuza nl

B@minvws nl Ncr ^ffl@nctv minjenv nl

|@minvws nl [^^^^^M@ minbuza nl J

m rivm nl Rj

I 10 2e3MtSjgj nlRj

l@minbuza nl

I0 2eJ@minvws nl 3M@minvws nl ^H@minvws nlB

10 2e llminszw nl ijvmmj
m

10 2 10 2e Iminvws nl £^E
B@igj nl

^[@belastingdienst nl

Onderwerp sitrap 32 | nieuw coronavirus

igj nl minvws nlm

|@minvws nlm m m Qj

Beste collega s

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

coronavirus en het omgevingsbeeld van vandaag

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

Groeten 10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisis beheersing en Infectieziekten |

E minvws nl |M 10 2e
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]i 10 2e10 2eTo ajminvws nll Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]
10X29Cc @minvws nlldcc oefeningl

10 2e 2eIIMfcQl l iminvws nl] invws nl]
From

Sent

m

Thur 3 5 2020 7 25 01 PM

Subject RE Spoed NU 91 CNV Corona

Thur 3 5 2020 7 25 01 PMReceived

Prima

I0 26 @minvws nlVan |
Datum donderdag 05 mrt 2020 7 44 PM

10 2e

10 2e @ininvws nl Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@1minvws nl

Aan

Kopie dcc oefening H
@minvws nl

Ondenverp RE Spoed NU 91 CNV Corona

10 2e@mmvws nlm |[i] m

10 2e 10 2el@minvws nl H l@minvws nl[jj m m

Ha 10 2e

Dat kan alleen NU’91 wil eigenlijk alleen eenreactie van Bruno Eigenlijk een gesprek Met een mail van hem zal ze al niet

echt tevreden zijn vennoed ik

Ik kan wel zeggen dat morgenochtend dat we er vandaag helaas aan toe zijn gekomen en liij vandaag dus morgen in

Brussel zit en we liet maandag voorleggen

Is dat een optie

10 2eFijne avond

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry coin

I RB S1 v7 ininvws nl10 2eVan

Datum donderdag 05 mrt 2020 6 52 PM

minvwsn^^DiernTpostbu^CC VWS^DCC@minvws nl

^B@mmVWSJQj nvimnvs nl~

I0 2eAan

Kopie dcc oefening

@minvws nl

Ondenverp RE Spoed NU 91 CNV Corona

10 2e 10 2a I
10 2e 10 2e 10 2eH iffll 1 minvws nl ih |@minvws nlI

10 2«

Ik lieb de hele dag in debat gezeten en morgen is Bruno in Brussel ik zie het er niet van komen

Kan ik het niet doen inede namens Wordt dan morgenochtend Grt 10 2e

10 2e @minvws nlVan|
Datum dotiaerciajHT^Tnr^TOO 5 24 PM

10 2e

10 2e ^v m i nvws n1 Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

^B@minvws nl

Aan

Kopie dec oefening |
7 minvws nl

10 2e

10 2e

10 2el@iiiiiivws iil

10 2e «0 2«minvws nl IH l@minvws nl

Ondenverp Spoed NU 91 CNV Corona

10 2«Bests

Zie onderstaande mailwisseling met terugkoppeling van mijn gesprek met van Nu 91 nav het artikel in Nursing Ik10 2e
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adviseer om onderstaande reactie van Bruno aan haar te mailen Het zou fijn wanneer Bruno deze mail vandaag nog uit kan

laten gaan of morgenochtend vroeg Ik spreek haar namelijk morgenochtend weer

Zojuist gehoord vanuit CNV De CNV heeft een flitspeiling gehouden onder de leden Het belangrijkste wat daaruit naar voren

komt is dat mensen bezorgd zijn maar over het algemeen goed weten wat ze moeten doen en waar ze moeten zijn voor meer

voorlichting Goede informatievoorziening voor zorgmedewerkers is dus heel belangrijk De CNV brengt de resultaten vanavond

of morgenochtend uit op haar eigen website

V VN heeft laten weten dat zij geen specifieke signalen vanuit hun achterban hebben alleen het tekort aan hulpmiddelen

Zonniae groet
I0 2e

H 1

10 2e

10 2e

10 2eBij vragen

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Parnassusplein 5 | 2511VX | Den Haag
Post bus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M

10 2e 10 2e 5 minvws nlVan

Verzonden donderdag5 maart 2020 15 10

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| 5Sminvws nl | 5 minvws nlAan

minvws nl

r 10 2» 10 2« 10 2e 10 26|@minvws nl |@minvws nlCC

2e l g minvws nl[n

Onderwerp RE Spoed NU 91 Corona

10 2e
Hq
Dank hiervoor

10 2»Er is geen crisisberaad vandaag meer ivm uitloop debat Ik zou willen voorstellen dat jij aan

jouw vooroestelde conceptmail voorlegt met verzoek om aan minister Bruins te vragen om de mail aan deze dame te verzenden

Lukt het zo

cc DCC VWS de door

10 2e
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10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e 10 2e

10 [2e

10 2e

10» 2e

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e

10 2e

10 2e

Oubbel

10 2e
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BtiaifcQl@minvws nl1

■lMfcQ»lfMaD]@minvws nl1 Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nll

From

Sent

10 2e 10 2eTo iminwvs nl] ||£
iaitaw@minwvs nll

10 2e

Fri 3 13 2020 11 01 24 AM

Subject Tekst om te printen voo®
Received

10 2e

Fri 3 13 2020 11 01 25 AM

Om de instroom van mensen die mogelijk het COVID 19 bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijkte beperken verzoek ik u a lie

passagiersvluchten uit hoog risicogebieden op de kortst mogelijke termijn te verbieden Het Outbreak Management Team heeft

geadviseerd deze mogelijkheid in kaart te brengen Het gaat om de volgende gebieden Italie Oostenrijk China inclusief Hong

Kong Zuid Korea Iran Noordrijn Westfalen en Madrid Als er problemen met de bevoorrading van medische hulpmiddelen
ontstaan vanwege een vliegverbod uit China dan wordt de afweging van het vliegverbod anders Er is momenteel een importgeval

uit China in Nederland en het aantal besmettingen in China is momenteel erg laag Dit komt doordat China verregaande

maatregelen heeft getroffen Ook weten we dat de virusstammen die in Nederland circuleren Europese stammen zijn Al met al is

er dan veel voor te zeggen om het vliegverbod voor China niet voor Peking Shanghai en Hong Kong te laten gelden

Ik ben bereid om over eventuele meerkosten om het transport van medische goederen door te kunnen laten gaan constructieve

afspraken te maken voor hoog risicogebieden

mm
Directie

2e

| Departementaal Crisiscentrum VWS

Publieke Gezondheid | Afdelina Crisisbeheersina en Infectieziekten

e m‘nvws■n11 m 06

26

1° 2e
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f10 2« 10 2e 10 2bTo glhv nl[
@amsterdamumc nlf

glnaz nl

£QM@amsterdamumc_nll
gjgroningen nl[ HIHkqB
@vrk nl]

ilhv nl ilnaz nll gnhg or

@rivz zieken hu izen n I [

inhg orglm

10 2e @nvz
m m MJ

ziekenhuizen nl] @groningen nl]
fc3i@aadhm nn H9I£33M@ven Ion I

3j@vgn nl]
amhiiianrpynrn nlBMflTW Ml^ambulancezorg nl]

n@minjenv nl] H
[gSH@minez nl1

minvws nl] |
®SJ@minvwsmll

|@minvws nl] H

■@igj_nl1
M@venlo nl1

w

n@vrk nj]
actiz nlfMl

53EB@zorgthuisnl nll

igj@minaz nlfIiMg31^
®H^DCC HBE

3a@gqdhm nl

@vgmn[r^R
zorgthuisnl nl] UMg

minienv nllKtl
i@minez nl

m

actiz nl]0

m inaz nl] |@MINSZW NL]QJ 0

irws nl] m

iminvws nll bMU@minvws nl]0 Qj

1 1 iminvws nl]m m m m

10 2eiminvws nl] M | RIVM D |@rivm nl]0

iminvws nl]
From

Sent Thur 3 5 2020 2 23 42 PM

Subject uitnodiging BAO 6 maart

Thur 3 5 2020 2 23 43 PMReceived

Beste alien

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus COVID 19 organiseert het RIVM CIb een

Outbreak Management Team OMT op vrijdagochtend 6 maart Het OMT zal advies geven over de voorbereiding in

Nederland en of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
Naar aanleiding van dit OMT roep ik zoals dat in de infectieziektebestrijding gebruikelijk is een bestuurlijk
afstemmingsoverleg BAO bijeen De taak van het BAO is om bij een mogelijke uitbraak of crisis de door het OMT

geadviseerde maatregelen te beoordelen op politiek bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid Het doel van het

overleg is om gezamenlijk over de te nemen maatregelen een advies op te stellen voor de Minister van VWS

Het advies van het OMT zal in het BAO mondeling worden toegelicht door de directeur van het Centrum

Infectieziektebestrijding van het RIVM 10 2e

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg coronavirus wordt qehouden opl I0 12g

10 2g

Agenda

Op de agenda van het BAO staat

Inhoudelijke toelichting op het advies van het OMT

Inventarisatie bevindingen deelnemers op aspecten wenselijkheid en haalbaarheid

Formuleren van advies over maatregelen aan de Minister van MZS

1

2

3

Graag hoor ik of u aanwezig bent bij dit BAO of door wie u zich laat vertegenwoordigen een persoon per

organisatie U kunt dit doen door een e mail te sturen naar |@minvws nl10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Directeur Generaal Volksgezondheid
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Voorstel voor nieuw beleidsteam Corona ContinuiteitsTeam LZ CCT LZ

Aanleiding
De Corona crisis groeit en heeft sterk toenemende effecten op zorg en samenleving Dat vraagt om

extra ambtelijke en politieke inzet We willen extra inzetten voor het zo optimaal mogelijk door

laten gaan van de zorg in de voile breedte

Uitgangspunten
• De minister voor MZS is eerstverantwoordelijk voor het crisisbeheersing rondom het Corona

virus

• De huidige Corona crisisstructuur en communicatielijnen worden moet goed blijven werken Dat

betekent ook dat de communicatie met de koepels in het BAO leidend is Hierin zitten naast

VWS AZ JenV en RIVM GGD GHOR NVZ NFU LNAZ koepel ROAZ LHV NHG Actiz en

ZorgThuisNL
• Dubbelingen met de overleggen en acties vanuit de huidige Corona crisisstructuur worden zo

veel mogelijk voorkomen

• De continu iteit van zorg in de curatieve zorg ziekenhuizen huisartsen geboortezorg GGZ

paramedie maakt onderdeel uit van de huidige Corona crisisstructuur en communicatielijnen

Er wordt aanvullend op wat er al loopt een actieteam opgezet waarin

1 De continu iteit van zorg in de jeugdzorg wijkverpleging voor thuiswonende ouderen

en hun mantelzorgers en voor de langdurige zorg Specifiek op deze sectoren toegerichte
communicatie kan hier ook worden voorbereid Vertalen van algemene RIVM instructies naarde

verschillende sectoren via brancheorganisaties zodat overal dezelfde tekst terecht komt

Instructie op handelingsperspectief zorg professiona Is en organisaties waarbij ervoor wordt

gezorgd dat woord en taalkeuze in lijn blijft met de communicatie uit de crisisorganisatie

2 De financiele ondersteuning van de zorginstellingen in de genoemde sectoren

meerkosten als gevolg van maximale inzet van zorg professionals om de continu iteit van zorg

te waarborgen meerkosten i v m isolatiemaatregelen en schoonmaak minder

productie omzet Hierbij is van belang dat de maatregelen in curatieve en langdurige zorg

congruent zijn Speelt op korte termijn

3 Arbeidsmarkt uitgaande van de genoemde sectoren voldoende personeel en ontzorgen

van zorg profess iona Is juist van belang als pandemie aanhoudt en uitbreidt In ieder geval de

volgende vragen thema s

Hoe kunnen zorgprofessionals extra waardering krijgen oa tijd voortijd extra

vergoeding waardering binnen CAO cafetariamodel a la IKB En hoe kunnen we ervoor

zorgen dat zij bij meer werken geen last hebben van bepaalde drempels geen toeslagen
meer met SZW

Betere allocatie van personeel en prioritering van taken binnen instellingen en regio is

belangrijk als de druk toeneemt

Hoe om te gaan met begeleiding van zorgprofessionals in opleiding
Impuls geven aan regionale flexpools om allocatie van personeel te organiseren

Voormalige zorgmedewerkers oproepen

Bezien welke maatregelen die nodig zijn in aanpalende sectoren die cruciaal zijn voor de

continuiteit van zorg schoonmaak herregistratie van professionals openbaa r vervoer

kinderopvang bso

4 Communicatie naar organisaties professionals waardering uitwisseling goede voorbeelden in

de sectoren

5 Politieke interventies die nodig zijn

We noemen dit het Corona Continu iteit van de zorg Team CCT LZ Dit team bestaat naast MVWS

uit MT leden van de meest relevante directies om te beginnen met
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DGLZ

BAO en BTCB LZ10 2«

Hl |i|M in i

CZ PM achtervang
I FEZ

Jeugd10 29 10 2a

Communicatie

Woordvoering

Dit team komt de komende periode iedere dag van 9 00 9 30 uur op de Kamer van

MVWS bij elkaar

In tweede ring zijn mensen beschikbaar van GMT PZO Z en anderen die kunnen worden

bijgeschakeld
• P M Z Jeugd PZo en DMO in kernteam of aangehaakt

o o
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vws nl]C10 2eTo BKfeQ]@minvws nll

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

m

Sat 3 28 2020 6 35 59 PM

tbvzondag
Sat 3 28 2020 6 36 07 PM

Inaevulde matrix 3 3 xlsx

Presentatie clustering maatreaelen en atiankeliikheden v6 pptx

Hoi 10 2e

Je krijgt natuurlijk van^^^lle stukken straks tbv catshuis

Gisteren heb je als het goed is al de laatste versie van de matrix ontvangen Ik zou trouwens gewoon lekker de presentatie

aanhouden veel overzichtelijker Mooi gedaan door nctv

IMog aantal punten tav de maatregelen die ik mee zou willen geven

Vorige week was er een verdeling gemaakt tussen vws en nctv tussen de maatregelen die uiteindelijk allemaal belandde in

1 aanwijzing van vws Ik zou de aanbeveling willen doen er 1 pakketje van de maken zodat vws zorgt draagt voortekst

kamerbrief en verlenging van de aanwijzing in overleg en samenwerking met nctv die ook geholpen hebben bij de laatste

brief

Zoals je zelf donderdag voorstelde heb ik in werking gezet dat wij maandag na omt en bao dus al concept tekst maken voor

kamerbrief die kunnen we benutten voor iao iccb en mccb Dit heb ik ook al gewisseld met iao nctven nkc Steun

hiervoor

Met de kamerbrief zijn we er nog niet De aanwijzing moet aangepast worden en besproken met veiligheidsregio s

verordening aangepast ed we vergissen ons hierbij steeds een beetje in de tijd ookal zitten bruls en scholten erbij Leek

me goed nog even te melden Bij de verordening had men nog problemen met campings ed

Ten slotte In de aanwijzing is uiteindelijk te recht gekomen dat je vanaf 3 personen niet mag samenscholen Rivm zou

hebben bedoeld vanaf 4 niet samenscholen Weet niet hoe dit dinsdagmiddag is gelopen na de vele wijzigingen lig heeft

de mp die vrijdagavond nog een keer uitgelegd dus bij verlenging lijkt me dat dit blijft staan Goed om dit misschien nog

morgen even aan de orde te hebben Weet niet of jaap hiermee komt

a

b

c

d

L0 29 10 2e

Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport
m

secretariat® osl

l@minvws nlm

10 2«Van

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 20 49

Aan 10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW laatste versie matrix en overwegingen PPT
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B«b0 2® 10 2eI
Ministerie van Volksqezondheia weiznn en Sport

io a®

1 10 2e

10 2e I
w c secretariat 070^g

@minvws nl— I

k^^^^J@nctv minjenv nl10X2e ■ 10 2eVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 20 43

Aan 10 2a BD NCTV

@nctv minjenv nl

l@minvws nl

10 2e BD NCTVl@nctv minjenv nl

Onderwerp laatste versie matrix en overwegingen PPT

Hallo^Q

Op verzoek van HP stuur ik je in bijlage de laatste versie van de matrix ook verspreid via NCC en onze interne

werkversie van de overwegingen om te verlengen de powerpoint van vanmorgen Beide worden in het weekend

nog nader gevuld maar zullen op structuur niet veel wijzigen

Vriendelijke groet en fijne avond

10 2e

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

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for yon If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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iraiaftDM@miiwws nll2s 10 2sTo vws nl]
2eFrom

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

Tue 3 17 2020 12 22 52 PM

RE Aanwijzing veiligheidsregio s voorscholen en kinderopvang
Tue 3 17 2020 12 22 53 PM

10 2sen

Dank voor het checken

mSm z e hieronderne^kkoord van^^J Mocht er nog iets wijzigen in de brief wil je ons dat dan laten weten

Groed 10 2s

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 13 12

10 2s 10 2s |@minvws nl

Onderwerp RE Aanwijzing veiligheidsregio s voor scholen en kinderopvang

Aan

akkoord

Met vriendelijke groet

\tav Corona aanpakrjj

Pminvws nl10 2e

10 0

Secretariat

10 2e

10 2e070

^^^^J@minvws nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 13 06

Aan

Onderwerp FW Aanwijzing veiligheidsregio s voor scholen en kinderopvang

10 2a 10 2s l@minvws nl

Zie bijgevoegd de aanwijzigingsbrief Ik lees parallel mee Het heeft spoed omdat minister om 14 uur moet lezen en tekenen

10 [2eGroed

10 2e 10 2e l 53minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 44

Aan |

cl
I0 2e I0 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

l 2» @minvws nl

| invws nl

Onderwerp FW Aanwijzing veiligheidsregio s voor scholen en kinderopvang

10 2een

Alvast een aankondiging Deze aanwijzing wil ik graag vandaag nog getekend en verstuurd hebben Graag jullie medewerking
daarbij

De brieven hoeven niet fysiek verzonden te worden maar de pdf scan verspreiden we via NCC en of Veiligheidsberaad

Dank iullie wel

Groeten 10 2e

Van C10 2e
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Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 40

Aan M 10 2e 10 2e [j
10 2ef

^B@minszw nl gMINSZW NL

BD KS|@minocw nl Bminszw nl nctv minjenv nl[ri m m

l 2e 10 2e

10 2»

10 2«minvws nl l@minvws nl

[IFV]

CC

AKD 10 2e| gamsterdam nl

Onderwerp Aanwijzing veiligheidsregio s voor scholen en kinderopvang

@akd nl kSifv nl

Beste allemaal

Hierbij de aangepaste aanwijzing zoals net besproken

Als jullie nog opmerkingen hebben graag voor 13 15u reactie Daarna stuur ik de brief de lijn in

Dank jullie wel

10 2eGroeten

I0 2ejdrs M

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid

10 12»

10 2e

10 2a|

nninvws nl | www riiksoverheid nlM
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To |minvws nl]

SH@minvws nl]Cc

From

Sent

Subject RE Kunnen jullie voor mij aan OMT advies en kamerbrief corona komen

Received

I
Tue 3 31 2020 10 00 55 PM

Tue 3 31 2020 10 00 56 PM

Net doorgestuurd daar zit ook het OMT advies bij wil jij met de adviseurs regelen dat^^Jvoortaan ook opgenomen

wordt Ik zal het ook weer even onder de aandacht brengen maar door het late tijdstip beter even dubbel borgen

Tot morgen

10 26 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 23 34

Aan 10 2e • I0 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

Onderwerp Kunnen jullie voor mij aan OMT advies en kamerbrief corona komen

|@minvws nl

Ik kiijg dat nog steeds met automatisch

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

[S {10 2e

10 2e |

0

Buiten werktijden mailen mag maai hoeft niet Beantwoord deze mail op een voor j on geschikt moment
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mm iox2e [i iox2o

H 10 2e [\ 10 2e

10 2e |i 10 2e

10X29

To a rivm nll @minvws nl]

@rivm nl] Zorgvraac^ovid

@minvws nl _Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl] |
10 2e

10 2e

Cc grivm nl ©rivm nlm

@minvws nr[
From 10X26

Sent

Subject RE stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

Received

Fri 3 20 2020 9 05 40 PM

Fri 3 20 2020 9 05 40 PM

Dank helder

De aanvullmg van

van vragen vanuit

Hhieronder over de reguliere lijnen bij omt vragen via^Q
beleidsdirecties van vws over omt advies en niteraard alles mbt bao advies

en of mij lees ik als het kanaliseren

Vragen over het omt advies zelf van bv zorgkoepels kunnen dan aan het lei mailadres worden gesteld

Groetjes
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10X29 10 29 @rivm nlVan

Datum donderdag 19 mrt 2020 8 26 PM

U@minvws nlAan |
Kopie

m m

10 2e 10 2eui rivm nla I
10X26 @minvws nl Zorgvraag covid

Onderwerp RE stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

@rivm nlm

We denken graag mee met het verzoek voor afspraken bnmen de GGZ graag de naam van een contactpersoon bmnen de CZ

kolom via het nieuwe e mailadres voor zorgvragen Covid liier in ce

Vriendelijke groeten U

10 2e 10 2e

10 129

10X29

10 29

10X29 10 2e 10 2 10 29

10 2e

Dubbel

t0 2e
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e Dubbel
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To Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nll

■j ^^^@minvws nl]101 26Cc

2eFrom

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 2 37 00 PM

tbv btcb afspraken met RIVM

Thur 3 19 2020 2 37 00 PM

Ha collega s

In Btcb is vandaag afgesproken dat we afspraken zullen maken over stroomlijning van onze vragen aan het RIVM om te

voorkomen dat we ze met z n alien inschieten Met RIVM is daarover volgende lijn afgesproken

Vragen aan RIVM

Vragen van koepels in de zorg of VWS

Vragen OMT inhoud proces blijft reguliere lijn RIVM PG

Vragen over beleid bijvoorbeeld bijdragen Kamervragen andere departemeten

En voor vragen van burgers aan het rivm gelden uiteraard de lijnen die al uitstonden 0800 1351

Achter deze e mailadressen zitten teams van rivm collega s die de vragen dagelijks meerdere keer per dag lezen en afhandelen

10 2e |@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Zouden jullie deze afspraken willen meenemen in verslag Btcb van vandaag en of agenda voor morgen zodat iedereen

geinformeerd is

Met vriendelijke groet

10 2«

10 2e

10 126

10 2e

\ a minvws nl

Secretariaat

10 2e

070 10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off 9 maart 2020

1 Casuistiek

Nieuw bewezen casussen

Wie is casushouder

• Is er contact geweest met de GGD

Nieuwe casussen clusters uit de dienst die aandacht behoeven

Vandaag komen er reizigers terug uit Ecuador opgevangen door GGD Kennemerland Er ligt

daar een Nederlandse patient slecht Om 10 30 uur is daarover bij BUZA overleg is dat nog

nodig ^^3legt contact met^^^
Een laag risicocontact van de overleden patient in Bernhoven is afgereisd naar Gran Canaria

en heeft klachten GGD Hart v Brabant houdt ons op de hoogte

Erasmus MC heeft beperkte uitslagen doorgestuurd veel osiris meldingen in de mailbox Het

aantal doorgeven is niet meer mogelijk We gaan ook geheel over op Osiris We moeten aan

EMC doorgeven dat ze het niet meer hoeven te sturen maar dat GGDen het melden aan

gaat zorgen dat Epi aangesloten wordt

Derde overleden patient is afkomstig uit een verpleeghuis Zuiderland in Sittard Daar

meerdere pten met klachten Gister is er lokaal een OMT geweest communicatie is

aangehaakt Graag bellen met GGD Zuid Limburg

Onrust n a v overlijden patient in Ziekenhuis Bernhoven

10 2eons

10 2e is daar gister

geweest vooralsnog zijn bestuurders en burgemeester weer rustig in afwachting van het

BAO van vandaag

^^^^heeft korte instructie gemaakt voor het verkrijgen van remdesivir Graag opnemen in

Bijlage 8

[ ] kwam met een vraag Hoe moet het als verpleeghuizen patienten hebben of

ziekenhuis patienten gaan opnemen Met name een vraag n a v het beschikbaar stellen van

co nta ctpe rsoo n

10 2e

de behandeling VWS wil graag voorsorteren 10 2e

Ookttuiedlontvangt signalen dat er vraag is naar plannen met de verpleeghuizen Q A

aanpassen

In het Maasstad ziekenhuis is iemand opgenomen uit een zorginstelling Bellen GGD Hart v

Brabant Maasstad Ziekenhuis ^0
Crios gebruiken voor overzicht van casus Maak vlaggetje rood bewezen pt casuistiek die

aandacht behoeft groen laten ledereen houdt zelf bij bij welke casus hij zij betrokken is

Bijzonderheden melden

2 Prio s van de dag

• ^^^wil het overzicht van alle nieuwe gevallen sinds zaterdag alle gevallen die in Brabant

besmet zijn geraakt uitgesplitst naar de steden Tilburg Breda en Uden Vanuit hier twijfel of er

voor alle casus bekend is uit welke stad het komt en vaak slechts woonplaats genoteerd ipv

waar het is opgelopen Proberen Ook samen met Epi uit Osiris | 10 {2e
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• Overstap naar EPI Osiris duurt tot woensdag tot die tijd uitslagen vergelijken De SitRep komt

blijvend vanuit ons om duiding te geven de getallen komen van EPI

• Communicatie Minister wil om 14 uur naar buiten heeft dat in de kamer beloofdj NKC heeft

half uur nodig voordat minister met cijfers naar buiten komt Bilateraal

• HP Zone blijven we actief gebruiken ^^^en |||2I£Q|pakken het op voor de twee GGDen zonder

HP Zone overleggen hierover

• Infact Vanochtend gaat een Infact uit Veel discussie over de haalbaarheid van de maatregelen

in Brabant Graag met GGD Brabant apart contact

• Checklist isolatielocaties gaan delen

• Steekproef ziekenhuizen apart aangeven Moet in in Infact worden opgenomen apart de 3

GGDen contact opnemen

10 2e

Overige

• Rijksoverheid gaat hygiene campagne starten

• OMT nog niet gepland

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag EBl |
Voorwacht en van de dag M Ig5]

Contact met VWS BTcB [liaiasl

EWRS WHO berichten bijhouden |fljflgg|

SitRep tmieaiEffl ofiii i«5Ii

Casusmanager

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct ^^^^ ^^^ Arbo

10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e i H VwS EH BTcB

I0 2e 10 2e

Checklist mogelijke extra bespreekpunten i v m nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden

A Internationaal

B VWS

C Inf@ct labinf@ct richtlijnen

D Ketenpartners BES Points of Entry

E Communicatie

F Actielijst punten die aandacht behoeven
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off 11 03 2020

1 Casuistiek

Nieuwe casuistiek uit de dienst die aandacht behoeft

o Wie is aanspreekpunt

Bestaande casuistiek die aandacht behoeft

Zuiderland loopt nog

Tefaf beurs klaar

Noord Brabant loopt
Militair Coevorden klaar

Cruiseschip Oostenrijk

CruiseschipQ
o 5 7 bemonsterd positief 1 negatief 1 inconclusief

o Geen details over Nederlanders aan boord

geweest |UJEEg|licht INF Barbados en PAHO

o Mogelijk Barbados ondersteunen gezien infrastructuur matig is

vanmiddag bespreking met Franse en Engelse collega s en dit voorleggen

10 2e

o Kort in 10 2a

I0 2g
10 2a

10 2a

10 2a

[ wordt mogelijk gerepatrieerd en VWS zit daar boven

1257 casussen in 4 dagen 6 10 was laatste update waarvan vooral in

10 2b

Remdesivir bestelt voor 72jarige man metrespiratoire voorgeschiedenis gaat op

een ander m^i£L ^n in protocol van^^^S gaat nu via een protocols
mailtimifcQl

4 positief geteste medewerkers in ziekenhuis St Jans Gasthuis Weerd tiM£
neemt contact met relevante GGD

Ischl

10 2e noet A4 aanpassen

o GGD Flevoland met casus met bron Ischl

o GGD Amsterdam casussen na skivakantie in

o aan epi vragen om achterhalen hoeveel casussen

10 2a

10 2a

2 Prio s van de dag

Labinfact

Afstemming takenverdeling adviezen communicatie Rijksoverheid en RIVM

Communicatie materiaal ontwikkeling voor risicogroepen
~

i ^^enKJSM
uitzoeken wie de risicogroepen in het algemeen |
GGD s willen informatiebrieven in Engels rekening houdend dat er vast upgedate wordt ^

Ifijjggaat er achter aan Bureau redactie

Begrafenisbeleid

Mondkapjes FFP1

Aparte advies bij bemonsteren FFP2 masker

Ziekenhuis apothekers zelf maken hand disinfectie KiiaifeDl ^^3

10 2e

10 2e

zo snel mogelijk in de loop houdent0 2»

10 |2e

10 2e

10 2e

VWS10 2e
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3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag

Voorwacht en van de dag ^^^j^^3t^^^3 ochtend BBI^| middag

Contact met VWS BTcB

EWRS WHO berichten bijhouden ^
SitRep arts van de dag [
Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct mjJJJgJ ^^

10 2e

10 2«

10 2e

of] 10 2e10 2e

Checklist mogelijke extra bespreekpunten i v m nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden

A Internationaal

B VWS

C Inf@ct labinf@ct richtlijnen

D Ketenpartners BES Points of Entry

E Communicatie

F Actielijst punten die aandacht behoeven
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 9 maart

1 Casuistiek

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

Ecuador mensen zijn terug geen koorts gaan in thuisquarantaine Hoog risicocontacten De

vrouw van de index heeft carnaval gevierd in Brabant waarschijnlijk de man zelf ook Index ligt

instabiel op de 1C in Ecuador

Maasstad patient llx opgenomen Nu urosepsis waarna na 2 dagen ook respiratoire klachten

ontwikkeld bleek COVID positief Contactonderzoek is bezig onder patienten en medewerkers

Pt komt uit een verzorgingstehuis GGD W Br

Limburg Verpleeghuis Zuiderland 2 3 positief Veel media aandacht Men mag regionaal beleid

maken om bezoekersstromen goed in beeld te krijgen Osirisnummer is ingevuld sequentie

analyse uitvoeren

^heeft apotheker van Zuiderland gesproken Overwegen redemsivir te bestellen

I^l Amphia zkh overweegt het ook te bestellen

Vindicat wel polshoogte blijven nemen ^^^belt morgen GGD Groningen of via^^^

Overige besproken

Behandeling Mail^^^^naar ziekenhuizen en microbiologen gestuurd Moet ook op de

website actie

Casusregister Met epi besproken dat zij vanaf nu de aantallen doorgeven Vandaag nog 71

personen die nog niet in Osiris staan GGDen benaderd om diete bevestigen Tot die tijd nemen

ze het handmatig mee Elke dag om 10 uur data verwerking tot 12 uur en sturen het naar hier

Voor 13 uur SitRep en tijd voor communicatie om om 14 uur online te kunnen Gaat per

vandaag in In Osiris bron contact staan er nog onbekend of buitenland of [ ] Morgen kijken

ETZ cases staan er niet in of nivel n 1 er staat wordt nog uitgezocht

Beleid bij contact van een index geen klachten In principe twee weken thuis blijven vaak niet

haalbaar accumulatie in gezin mensen met eigen bedrijf zorgmedewerker met milde ziekte

Zijn hier uitzonderingen voor te maken Per situatie bekijken dat dan wel opschrijven in onze

adviezen ^^^^gaat het proberen in te voegen

Bron en contactonderzoek in een nieuwe ring is reden om wel te testen

Werkdruk Signaal dat sommigen artsen en GGDen het haast niettrekken GGDen mogen

binnen eigen regio prioriteren Of zelf hun maatwerk leveren

Tip om JGZ naar scholen met patienten te sturen om lokale IZB te ontlasten

[10 2e

2 Contactmonitoring HP zone

[||2^| en^^^^hebben met^^^^besproken Gaat handleiding voor GGDen schrijven voor HP

Zone Hij deelt de handleiding onder de RACers

3 Nieuwe ontwikkeiingen internationaal

WHO EWRS HSC

9 maart

• le cases Peru en Colombia rapporteren hun eerste cases
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• Ischgt Tirol Er lijkt uitgebreide transmissie gaande te zijn in Ischgl Tirol Oostenrijk

Signalen van Denemarken n 4 Noorwegen n 18 Slowakije {n l en IJsland hebben

Oostenrijk hierop geattendeerd Oostenrijk gaat er mee aan de slag maar heeft nog geen

update gegeven Vooralsnog vanuit NL geen actie

• Cruiseschip Aruba Er is een cruiseschip vanuit Florida onderweg naar Aruba met aan boord

bevestigde cases die niet geheel duidelijk zijn over hun reisgeschiedenis
• Cruiseschip Oostenrijk Het Oostenrijkse cruiseschip heeft 40 Nederlanders aan boord en

komt morgen aan in Genua bron Oostenrijk Er zijn van de eerste reis besmettingsgevallen

gemeld in Slovenie andere landen hebben om meer details van Slovenie gevraagd ^^^
• Vindicat Volgens Italie zijn er tot nu toe in Sestriere geen cases bekend

• Italie EC deelt rapport met maatregelen Italiaanse oranje provincies nationale

containment en nationale voorlichting zie bijlage in de e mail van 15 02

• Behandeling Rapport met de eiwitstructuur van SARS COV 2 is rondgestuurd geforward

naar^^^J
• Bezorgde moeder Nederlandse moeder heeft WHO IHR gemaild met zorg dat GPs in

Nederland onvoldoende testen uit kostenoverwegingen Kinderen die in Italie zijn geweest

zitten bij haar kinderen in de klas WHO stuurde haar mail door naar ons

• Overige Nog enkele Nederlandse contacten gemeld vanuit Spanje vlucht Peru Londen en

Duitsland

• China via BuZa een doc over laatste info vanuit China over symptomatologie beh adviezen

richtlijnen etc ^^^^stuurt door aan

• Singapore Communicatie lijst van landen op alfabetische volgorde Singapore van de lijst

af Response team bespreken morgen Via VWS gehoord dat Singapore geen lokale

transmissie heeft

10 2»

7 maart

• Nieuwe bronnen Israel grote groep Grieken besmet Egypte Oostenrijkse alpen man uit

Boston USA

• Social distancing in Noordrijn Westfalen Duitsland

4 VWS BTcB Sitrep

VWS twee docs gecommuniceerd 1 advies vanuit epi t a v evenementen 2 social distancing

wordt ook geagendeerd voor response team Ad2 ^^£g]leest mee
VWS gevraagd voor korte presentatie voor de ambassades donderdag Kan niet iemand van GGD

Den Haag doen Of de RACer Ellen BB ^lvraagt^^3

MinJ W opgeschaald voor landelijk operationeel team via |
Contactpersoon VWS ook LOT onderdeel van LOCC meenemen

BTcB nog geen reactie Na BAO voIgt nog een MTcB

10 2e gehoord

5 lnf@ct labinf@ct

Infact is uit Commentaar van huisartsen en microbiologen dat het niet werkbaar is in Brabant

Arbo in process

6 Ketenpartners

REI5Slvoor 1 week vervangen doon

behandeladviezen gaat intern kijken wie dat wel kan doen Meerdere punten besproken l

als suggestie om te betrekken Voorzitster

Ivoelt zich zeker in10 2e 10 2e | j10 2a

10 2»

I0 2e benaderen10 2e 10 2e
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7 Communicatie

Hella als liaison NKC

Bezig met voorbereiding van alg voorlichtingsmaterialen Wachten ook BAO advies af

RIVM moet zichtbaar blijven in de communicatie

8 Points of Entry

9 Bezetting

Arts van dienst |
Voorwacht en |
Communicatie ^^

10 Belangrijke openstaande acties actielijst

Doorgelopen

11 Rondvraag en overig

CRIos is niet allemaal te linken met Osiris t m 3 maart gecheckt op geel is bij deze aangenomen als

negatief Graag wat casuistiek gaan sluiten Actie iedereen elke dag 10 sluiten actie

Onderzoek Wat doen we met de positieve patienten vanuit het onderzoek van de lab van het

weekend Na BAO wordt dit besproken door

^^ omt morgenochtend naar^J
MTcB om 18 uur teletekst

10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up [datum

1 Casuistiek

Nieuw bewezen casussen

Wie is casushouder

• Is er contact geweest met de GGD

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

Wat doen wij met mensen uit Oostenrijk 6 bevestigde gevallen teruggekomen uit Oostenrijk

en er staan nog een aantal in huisartsen en GGD ers geven signaal dat het niet goed gaat en

vragen zich af wat wij hiermee moeten

ST Jans ziekenhuis weert op eigen initiatief steeproef onder medewerkers 4 45 positief

zonder klachten ^^^^geeft dit door aan

Positief medewerkers in ziekenhuizen Brabant wat moeten wij hiermee doen

o Asymptomatisch doorwerken

o Vraag over diegene die klachten hebben gehad

Cruiseschip in Belgie cruisschip is onderweg naar Rotterdam 3 hoestende passagiers die

getest worden uitslag voigt

Sommige prive klinieken in Duitsland geven aan dat mensen een bewijs van negatieve test

moeten kunnen aantonen anders zijn zij niet welkom

Cruiseschip richting Barbados Barbados kon het niet aan dus gaat richting Bona ire

10X2e

10 2e

betrekken10 2e

GGD randgebieden huisartsen van rand van Brabant wat te doen bij mensen die in Brabant

werken maar niet wonen

Nederlandse casus met internationale contacten Kapelle dicht bij Antwerpen

2 Contactmonitoring HP zone

3 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

eerste case in Paraguay en Costa Rica

Portugal travel restrictions voor alle vluchten vanuit Italie

Lithuania risk areas zijn nu ook Duitsland Frankrijk Spanje en Italie

krijgt reactie op bericht van^Hom over KLM casus

Denemarken 149 casussen waarvan 1 Nederlander

Duitse casus in Bavaria met mogelijk 1 Nederlandse contact

Poolse casus in vlucht vanuit Amsterdam gezeten

Zweden stopt met international contact tracing voor vluchten

Contact met belgische collega s Belgische KLM crew member

Oostenrijkse casussen bundelen en terugsturen naar Oostenrijk EWRS
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Europa vraagt om onze incident management bij te houden ^ 10 2«10 2e en

Affected areas Europa

Duitsland Frankrijk en Spanje hoogste aantallen gemeld

o Duitsland Noordrijn Westfalen 484 Bayern 314 Baden Wurttemberg 237

o Oostenrijk Wenen 33 Niederosterreich 36 Stelmolk 10 Tirol 9 Sulzburg 8

o Frankrijk Auvergne Rhone Alpes 24 Bourgogne Franche Comte 146 Grande Est

464 Hauts de France 209 lie de France 334

o Spanje Madrid 1029 La Riga 155 Pais Vasca 261 Cataluna 125

Veel signalen Oostenrijk

Conclusie laagdremplig testen bij klachten en recent in een van deze gebieden

voegt cijfers toe]10 2e

4 VWS BTcB Sitrep

15 00 conferentie met alle EU ministers ^^^is hierbij bij

BTcB nu dagelijks VWS nadenken of meerwaarde van achterhalen van casussen die herstelt zijn

^neemt contact op met 10 2e over wat beschikbaar is

Sitrep

Hebben moeten uitzoeken of de cijfers dus te stijging van Brabant inclusief de steekproef

waren blijkt toch zo te zijn

2e kamer motie dagelijks journaal voor updates Nu teletext

Dagstaten virologische weekstaten ligt bij IDS

5 lnf@ct labinf@ct

Zorgbeleid uitte werken bij steekproeven a symptomatische medewerkers ^ |pp
Arbo infact is uit

6 Ketenpartners

Asielzoekers wij krijgen 1 keer in de week een verzameling van vragen ^pl
Dilemma over asielzoekers in hallen en risico s Corona

Brabant Zuid alle groepsvaccinaties vanaf vrijdag gestopt

7 Communicatie

Update is bezig met een voorstel scheiden taken Rijksoverheid RIVM

Maatregelen kamers en extra mensen voor betere afstemming communicatie en

persvoorlichting

Stroomschema wordt gemaakt voor wanneer iemand wel of niet naar de huisarts moet

8 Points of Entry

Schiphol signalen vluchten uit Amerika en Italie passagiers krijgen exit screening vrees dat

dit ook aan Nederland gevraagd wordt en AMS zou dit niet allemaal aan kunnen en GGD zou

niet kunnen helpen Ook al is het geen beleid als andere landen dit eisen voordat vlucht bij

hen kan landen wordt dit lastig ^^^^en^^^Jmailen NFP van USA vragen wat hun

standpunt overwegingen aan
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Contactopsoring vluchten tot nadere order niet doen afwachten uitspraak ECDC nog niet

uit bijlages en infact EWRS posten dat wij de meerwaarde ook niet zien Kennemerland

informatie ^^

9 Bezetting

Arts van dienst ^^
Voorwacht en

10 2e

10 Belangrijke openstaande acties actielijst

11 Rondvraag en overig

Remdesivir je stuur behandelaar de link je belt en mailt DVP om contactpersoon

nog mailen LCI hoeft niet te bellen Net voor 4 patientendoorgegeven DVP moetj
aanvragen {1C patienten

10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off 12 03 2020

1 Casuistiek

Nieuwe casuistiek uit de dienst die aandacht behoeft

o Wie is aanspreekpunt

Bestaande casuistiek die aandacht behoeft

Cruiseschip onderweg naar Rotterdam met uitslagen die nog volgen

j v

•

bij betrekken

Cruiseschip Cariben

10 2e

105 26

IMieuwe cruiseschip Hamburg Aida Mar lage risico contacten aan boord die in Rotterdam

uitstappen

VNZ brief ontvangen voor 1 casus ^

1 positieve kinderarts in Beverwijk die poli heeft gedraaid contact GGD

Mogelijk 6e sterfgeval 2e in Limburg in het verpleeghuis

10 2e

10 [2e

2 Prio s van de dag

Landenbeleid gebieden aan casusdefinitie toevoegen ook toevoegen dat laagdrempelig

testen voor mensen contact met Brabant Infact vandaag toevoegen

Contact met Hart van Brabant over hun alternatieve voorstel ^

Nieuwe release van website door SCC met aantal nieuwe modules Veel vragen geweest

overde richtlijn richtlijn uitbreiding ^|
Rooster voor voorwacht voor zondag doorgeven beschikbaarheid weekend

Spoed OMT regelen om 09 30 samen regelen

1Q 2e en

10 2e

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag

Voorwacht en van de dag

Contact met VWS BTcB

EWRS WHO berichten bijhouden

SitRep arts van de dag

Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct |

105 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e B 10 2e10 2e

10 26

Checklist mogelijke extra bespreekpunten i v m nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden

A Internationaal

B VWS

C Inf@ct labinf@ct richtlijnen

D Ketenpartners BES Points of Entry

E Communicatie

F Actielijst punten die aandacht behoeven
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off 16 maart 2020

1 Casuistiek

Algemene overdracht Dit weekend bezig geweest met

• Lock down Aruba en stilleggen vliegverkeer

• Teksten begrafenisondernemers

• Geruchten overlijdens jongeren uitzoeken

• communicatie teksten voor de website

• Verzoek l W vervoer afval antwoord is uit Afval van ziekenhuizen ligt nog
• Overlijdens aangevuld

2 Prio s van de dag

• OMT van morgen Onderwerpen onderzoek bij kinderen in Brabant

richtlijnen voor zieken en verpleeghuizen IC gegevens en meldingsplicht aanpassen Suggesties

gebrek aan PBM prioritering verdeling capaciteit ziekenhuizen ICs surveillance van ontslagen

follow up

werken voorstel voor meldingsplicht uit

• GGD moeten contacten nog gemeld in HP Zone m n hoogrisicocontacten Dit uitzoeken

Terugkoppelen in volgend I nfact pakken dit op ook contact met

om dit af te ronden

en opgeknapt surveillance uitbreiden naast Nivel en HAen Suggestie

toevoegen aan meldingsplicht

10 2e

10 2e

• Verduidelijking beleid risicogroepen rol GGD rol HA Verder verspreiding naar ander

specialisten longartsen j^^^^^g
• Webinar voor vragen datum en tijd

• Arbobeleid nalopen extramurale zorgmedewerkers Apothekers zorgpersoneel Ook

benoemen wie GEEN zorgmedewerkers zijn Ook vanuit verpleeghuizen niet duidelijk wanneer

schetsenPBM m n als mensen niet getest zijn Daklozenopvang

kaders daarna betrekt^^^het richting de Arbo

• Communicatie alle doel en risicogroepen juiste info op de webstie ^^^bij NKC

onderbouwing van maatregelen Vanaf morgen verandert het kaartje moet uitleg over Veel

vragen bij het publiek telefooncontact websiteboeken Bijv kinderen niet bij ouderen plaatsen

duitsland als voorbeeld mist nog in de berichtgeving^^^ ^^^^^
• Wie neemt deel aan de HSC audio vandaag om 11 uur ^^^^ jj^^^
• Epi is bereikbaar op een centraal telefoonnummer

• ^^^^afwezig is altijd aanspreekpunt voor

over ^^^

10 2e

10 2e

WHO ECDC guidelines etc Wie neemt dat101 23

Overig

Infact morgenochtend uitsturen vandaag aankondigen dat het morgen komt ^^Q bericht

dit aan GGDen

Arts van de dag en SitRep en contact VWS is veel Opnieuw buigen over verdeling van deze

taken Evt weer inroepen van de arts van de week
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Er is onrust over ibuprofen dat het ziektebeeld zou verergeren Dit is onzeker

heeftdit doorgezet naarjj^^^^^^^gaat stoppen bij behandeling moet overgedragen

naar iemand uit het veld dit is onder onderwerp in het OMT

App is in ontwikkeling tussen HAen en GGD { Lijkt opdracht van VWS

10 2S

Bij medicatieaanvragen naast mail ook tel contact met DVP

Bezetting Woensdag is niet rond Wordt overlegd met^
NHG 10 2e heeftvragen beleid huisartsen

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag^^^ ^^
Voorwacht en van de dag S

Contact met VWS BTcB fi
EWRS WHO berichten bijhouden

SitRep arts van de dag ^^
Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct ^^^^
Communicatie contactpersoon ^^

10 2e

de rest van de week10 2e

10 2e10 2e 10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 13 3 2020

1 Casuistiek

Nieuw bewezen casussen

27 NL ers in Vietnam die vastzitten in Vietnam tot omdat zij contact hebben gehad met een casus in

vlucht Allemaal negatief getest Komen 20 maart terug TUI contact met buitenlandse zaken ^

MUMC Limburg 3e patient overleden 10e patient

Noord oost Gelderland lle patient NL overleden

Response team Epi spreken over casuistiek

er is een Epi COVID telefoon

wachten op een aantal uitslagen BES ^| 10 2e

2 Contactmonitoring HP zone

on hold

3 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

l IMederlandse contacten van cases in het buitenland opgepakt

KLM vlucht met besmette Canadees

Air France met besmette medewerker aan boord

Duitse index x2

Passagiers van een Nijlcruise in Egypte met besmet Duits koppel aan boord volgens onze criteria

lage contacten

2 Meerdere landen kondigen landelijk drastische maatregelen aan zoals sluiten scholen

evenementen etc O a door lerland IMoorwegen Estland Portugal Ook is er nu een overzicht van

de WHO met landen die maatregelen hebben afgekondigd die het internationale verkeer aanzienlijk

hinderen 51 landen wereldwijd inclusief specifieke bijlage van de EURO landen 17 in totaal

10 2g

VWS heeft gevraagd om een lijstje te maken met landen en overwegingen op te schrijven

is er mee bezig doorsturen naarfm^en^^^j wordt maandag weer opgepakt10 2e

3 Er loopt een vraag vanuit de EC hoeveel beademingsplekken apparatuur beschikbaar is in ieder

land |gaat beantwoorden10 2e

4 Update casus op congres Lissabon met ook Nederlanders aanwezig ontwikkelde symptomen

gedurende de dag £■ afgehandeld

4 VWS BTcB Sitrep

Zwolle GGD Voorwachten erg druk ook uitbraak influenza B lijkt voor nu redelijk goed te

gaan
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Alle mensen die overlijden wordt bij VWS gemeld

Internationaal VWS contactpersonen zijn duidelijk

BTcB opgeschaald wens 1 keer per week OMT wordt waarschijnlijk donderdag

communiceert dit aan ^10| 2e

Tilburg bijeenkomst DVR In Brabant is niet rustig enorme druk vanuit ziekenhuizen om

extra maatregelen te neme EPI gaat patienten gegevens uitdraaien modeleurs zijn

aangehaakt maandag gaat^^^langs scenario mensen langs om te kijken wat wij voor

andere GGD s kunnen doen

Sitrep om 11 uur tegen Epi zeggen dat wij het zo snel mogelijk de gegevens moeten hebben

COVID telefoon epi 06| 10 2e

5 lnf@ct labinf@ct

Concept is uit en|
het afgestemd moest worden met LHV

Beleid is nu aangepast in richtlijn

een stuk op website met advies specialist ouderengeneeskunde

Hoog risico groepen 18j preventiebeleid die van kinderen voIgt

Mondkapjes onderbouwing FFPl FFP2^^^^afgemaakt voornamelijk voor NHG

Infectieziekenhuizen in ziekenhuizen is vertaald naar richtlijn afvalverwerking voIgt

wacht op commentaar Komt nog vandaag uit Het is zo laat omdat10 2e

6 Ketenpartners

NVK

Verloskundigen volgende week hun vragen beantwoorden ^^^
TC met RACers Volgende week iets van een webinaar te organiseren om vragen op te halen

GGD artsen te kunnen spreken ^^^^
GGDs maandag een mail sturen nameet blijk van waardering~^|^^^ ^^^J
COVID feestje voIgt namens^^fl

1C 10 2e

7 Communicatie

Voor website overwegen verschillende ingang groeperen van informatie voor verschillende

doelgroepen huisartsen ziekenhuizen etc Dit wordt maandag opgepakt

Nieuwe Q A s zijn gemaakt

Kaart zal vanaf maandag aangepast worden ^ ^
IIV willen dan er consistentie is met naamgebruik COVID SARS 2 etc

8 Points of Entry

Informatie Schiphol — maandag oppakken

Directeur Kennemerland brief met scenario Onduidelijk of het opgepakt is 10 2e

10 2e

9 Bezetting

Arts van dienst 10 2e

Comm unicat ie BBi
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Zaterdag op de LCI

Voorwacht B
Communicatie 10 2e

Zondag op de LCI

Arts K

Voorwacht

Communicatie ^^^^

10 Belangrijke openstaande acties actielijst

Acties^^^J
o Risicogroepelr^^^ rnet^^^ oppakken

o Landen me1

o Diagnostiek paragraaf bijlage richtlijn ^^^
11 Rondvraag en overig

10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off [datum]

1 Casuistiek

Nieuwe casuistiek uit de dienst die aandacht behoeft

Afdeling radiologie meerdere medewerkers positief [i^^belt GGD A dam

• Vws groep toeristen vast op Cyprus mogelijk vervolgacties nodig

o Wie is aanspreekpunt

2 Prio s van de dag

• OMT

• TBC heeft overleg met^^^gehad loopt

• Vragen van DJI U| fl£3is contactpersoon

• Arbo waaronder rioolwater

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag ^^^^ |^
Voorwacht en van de dag ^Q^^9 10 2«

Contact met VWS BTcB

EWRS WHO berichten bijhouden ItIflIEQlEE5B1 of

SitRep arts van de dag ^Q^Q
Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct ^^^
Contactpersoon voor communicatie KE

10 2e

10 {2e 10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up maandag 16 maart

1 Casuistiek

Vragen PBM

• Mn zorgen in verpleeghuizen en bij huisartsen

• Er zijn enkele overlijdens gemeld en er doemen ook vragen op daaromtrent

• Vraag HAen en andere thuissituaties Wat te doen als iemand aan het hoesten is en koorts

heeft en je kunt jezelf niet beschermen heeft deze ethische vraag ook behandeld

blijkt bij NHG te liggen
• Publieke gezondheid alleen PBM gebruiken bij aerosolvormende handelingen Beleid in

welke gevallen PBM nodig moet duidelijk gecommuniceerd ^^^heeft voorstel

geschreven afwegingen bij OMT bespreken

Vragen Testbeleid

• M n vanuit zorginstellingen Zie advies Verenso dit doorsturen naar de GGDen

• Voor de verpleeghuizen staat op de agenda bij het OMT

Casuistiek

• 7 overlijdens sinds 10 uur in de ochtend 16 3

• Overlijdens invullen in Osiris in specifieke vraag Daarnaast worden ze ook telefonisch

doorgegeven

Casuistiek vorige bijeenkomst

Geen grote casuistiek vanmorgen

• OMT alles voorbereid Geen vragen 31 33 aanwezig op dit moment

• Notulen vrijdag communicatie richting Schiphol Behoeft geen vervolg

2 Contactmonitoring HP zone mag dus van de agenda

Vanochtend in overleg met^^^en^^^^besloten dit on hold te zetten

3 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

Eerste casus in St Lucia Bolivia Venezuela

Litouwen kondigt maatregelen af

Adviezen gebruikshygiene EWRS

60 cases Noorwegen komt uit Oostenrijk
ECDC RT report

HSC veel info geen directe actiepunten

Morgen Advisory forum ECDC onderwerp communicatie kwetsbare patienten

Morgen 11 00 uurTC WHO EURO lidstaten kunnen vragen indienen voor incident management

team Suggestie Dubbel melden via EWRS en in WHO EURO ^^^^

4 VWS BTcB Sitrep
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VWS vraagt om met l W te overleggen over invliegen vanuit risicogebieden mn Madrid

Oostenrijk Duitsland Ercirculeert een lijstje vanuit welke landen vliegtuigen gedesinfecteerd

me |zouden moeten worden I

Kamerv rage n

wat de exacte vraag is10 2e

5 lnf@ct labinf@ct

bereid infact voor morgen uit 10 2e stuurt nog Osiris niet volledig ingevuld wat is de

kritische informatie en wat mag missen Nu geautomatiseerd moet naar gekeken worden

Brieven vertaald naar het Engels is bij bureauredactie belegd Een vraag van GGD of deze info ook

op de website kan Nee is taakGGD om brief te sturen wordt niet vertaald naar burgers weet

er nu van zorgt dat^^j laatste versies ontvangt

10 2e

6 Ketenpartners

GGDGHOR NL Silo App wordt uitgezocht Lijkt nu niet bruikbaar in deze crisis

Inst Fysieke Veiligheid OMT aan het opschalen zochten input van scenariostudies Loopt Vraag

Studie wordt ookover hergebruik mond neusmaskers in contact gebracht met

morgen in het OMT besproken VLZ nieuwsbericht hierover ook on hold

Verloskundigen maken eigen beleid stemmen met ons af waar ze het niet weten

Sociale zaken ^^^heeft contact gehad Mensen met kritische functies maar niet de zorg wat te

doen bij klachten Vooralsnog thuisblijven bij klachten tenzij de continuiteit hevig in hetgevaar

komt Dan ook diagnostiek overwegen

Zorg Zaak Zelf testen geen landelijk standpunt terughoudend beleid diagnostiek vanwege tekort

aan agentia landelijke richtlijnen volgen IGJ waarschuwing over zelf testen

Tuberculose CVT vergadering Nieuwkomers Noodzakelijke zorg voor nieuwkomers Screening kan

uitgesteld worden Minister Grapperhaus en [ ] kamerbrief vreemdelingen worden niet meer

toegelaten in de COA opvang Enkel spoedzaken De facto is er dus geen screening meer Er komen

600 per week waar blijven zij nu niet geregistreerden vallen onder verantwoordelijkheid van de

gemeenten Andere nieuwe migranten krijgen screening bij de GGD aantal GGDen zetten dit voort

Hebben op deze manier in ieder geval een aanmelding zodat hun verblijfsvergunningaanvraag niet in

gevaar komt REUfcQlheeft

Screening gedetineerden instroom gedetineerden overwegen screening anders uitte voeren

uitvragen Veel druk hier ^^^^heeft metj
hoogte Wellicht overige vragen volgen later

Thuisvaccinatie minder artsen hebben werk Hebben wij GGD nogartsen nodig Moet via medisch

uitzendbureau

NHG contact gehad voIgt op het OMT

10 2e

Contactpersoon GGDGHORNL voor asielzoekers bijgepraat10 2e

10 2e contact gehad houdt ons op de

7 Communicatie

Dagelijkse update vanaf morgen voorstel voor andere cijfers ipv alleen aantal geteste positieven

overlijdens wordt het nu ook ziekenhuisopnames aantal op 1C Echter dit is niet actueel OMT

bespreekt welke data actueel zijn aan te leveren Daarna dit opnieuw bespreken

Morgen 17 3 wel over naar incidentiekaart

GGDen willen graag andere manier cijfers doorgeven Echter meldingsplicht blijft andere info na

OMT overwegen ^^^suggestie ook wat terugkrijgen van cijfers die ze invoeren

overleggen betrekken evt Epi

10 2S
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maakt overzicht van lopende onderzoeken Nivel onderzoek onder kinderen

in Br etc Nieuwsuur gaat hier aandacht aan besteden

Webinar Lijkt geregeld Donderdag 19 3 10 11 webinar voor GGDen Programma door^^2en
enp^§jd°en techniek

Q A Doorgenomen of beleid er goed in staat Op website staat nog oud beleid

Verdeling met Rijksoverheid overleggen wat hier blijf en naar hen gaat

Bedrijven wat moeten we doen om veilig te werken Is niet aan ons Graag vraag bij rijksoverheid

leggen

App ^20ver gebruik landsbrede app bespreekt het met rijksoverheid nl

Rijksoverheid nl gedragswetenschappers aangesloten

RVP nieuwsbericht vaccinaties 0 2 jaar moet door en MenAWCY bij 14 jarige zwangere vrouwen

De rest kan wachten

Rutte Vanavond waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen meer info

Onderzoeken 10 2»

10 2e lev

8 Points of Entry

9 Bezetting

Arts van dienst^^^^Jen ^^^^avond nachtdienst

10 Belangrijke openstaande acties actielijst

Doorgelopen

11 Rondvraag en overig

Bijhouden van onderzoeken eerder aan epi gevraagd niets meer van gehoord Even met Epi

afstemmen fyjjgg]

Mogelijk onrust Voorzitter van VR dacht dat hij het heeft valt niet in testcriteria

Handdesfinfectiemiddelen zorgen er is een grondstoffentekort voor alcohol

Artsen roostering bespreken

Questionnaire SHARP actielijst wie en of we dit beantwoorden

Wie wil met epi meedenken over le honderd casus

Website Kleurdifferentiatie op de RIVM website mogelijk vb CDC website Suggestie

blauw

Bawl graag maatregelen die chronologisch zijn genomen graag op een rij woordvoering

en publieksinfo

10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 17 maart 2020

WRAP up is niet doorgegaan Alleen EWRS samenvatting in CRIos laten

zetten

1 Casuistiek Beleidsvraagstukken

Nieuwe die aandacht behoeven

n a v OMT

N a veerdere bijeenkomsten

• Radiologie Amsterdam

• Groep toeristen op Cyprus

• TBC

♦ Vragen DJI

Arbo o a rioolwater

♦ Schaarste PBM

Schaarste Tests

2 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

• Veel landen geven update over maatregelen inclusief data Moeten wij dat ookgaan doen

zag een verzoek van^^^hierover in de notulen actielijst ^
• Nieuw cruiseschip MSC Bellisima met COVID 19 case met vermoedelijk ook 2 gezinsleden die

aan boord waren niet getest 46 NLers aan boord 29 2 tm 6 3 afgehandeld

• Berichten over le cases in Brunei Uruguay Antigua Barbuda

• PAHO stuurt informatieve links door o a actuele cijfers wereldwijd global sitrep tool risk

com

• Verzoekvan EC adequate use instructies EWRS meer ter info zodat het gelezen wordt ^
heeft het doorgestuurd

• ECDC Round Table Report

• Oostenrijk stuurt lijst van 6981 NLers dieafgelopen dagen vanuit Tirol zijn vertrokken

• Oostenrijk verregaande maatregelen alleen naar buiten voor boodschappen o a

Nederlandse vluchten worden niet meer toegelaten jongemannen opgeroepen voor

dienstplicht

3 VWS BTcB Sitrep

4 lnf@ct labinf@ct

5 Ketenpartners

6 Communicatie
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7 Points of Entry

8 Bezetting

Arts van dienst

Voorwacht en

9 Belangrijke openstaande acties actielijst

10 Rondvraag en overig
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 18 03 2020

1 Casuistiek

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

GGD Zuid Holland Zuid kind van 2 jaar die tweemaal gereanimeerd is gastro intestinale

klachten geen koorts kinderartsen stonden op COVID test en uitslag voigt Bij positieve

uitslag brengen zij ons direct op de hoogte ^

Casu fstiek vorige bijeenkomst

• Vragen AFGEROND

Mederwerkers AMCjmjf^heeft dit opgepakt bespreken in Response team

en evt communicatie10 2s

2 Nieuwe ontwikkefingen internationaal

WHO EWRS HSC

• le cases in Saint Vincent the Grenadines Barbados Gambia en Montenegro

• berichten van Latvia Portugal Macedonia en Oostenrijk over vluchtcontacten

• bericht van Taiwan van case die TEFAF beurs in Maastricht heeft bijgewoond ^ opgepakt

• vragen van Littouwen over rapid test opgelost en Letland over normale vaccinaties

doorsturen naar|
• landen nemen veel maatregelen [ ^^St^^^jpakken dit op voor NL

10 2e

3 VWS BTcB Sitrep

Vraag fysiotherapie

Vragen over langdurige zorg Verenzo wilt advies Lock down verpleeghuizen nieuwe advies

voigt

HA amper maatregelen getroffen in thuiszorg verzorgingshuizen wbt10 2e

beschermingsmaatregelen

4 lnf@ct labinf@ct

Labinfact van vandaag concept is klaar morgen uitsturen wij wachten nog op afstemming

^stuurt uitwerking van OMT rond

5 Ketenpartners

hulpverleners willen afstemmen met VWS over reanimatiebeleid HlfllfeDloakt dit uit

PostNL verpakking Opgepakt en nieuwe Q A bij zulke vragen

benaderen [te vinden in CRIOS]

Echoscopisten hebben vragen [te vinden in CRIOS]

Asielzoekers COA veel contact en geen nieuwe beleid [te vinden in CRIOS]

TBC er en BCG vaccinatie 0 A gemaakt Afgerond en in CRIOS

OLVG Corona check app gekoppeld aan^^^[te vinden in CRIOS]

Vraag over discrepanties bijlagen arbo Taskforce

Er zijn nepbrieven die circuleren De signalen zijn doorgegeven aan communicatie

6 Communicatie

10 2e
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Niet aanwezig

[yS^^jhad nog zorgmedewerker vragen

7 Points of Entry

8 Bezetting

Arts van dienst ^^2 |
Voorwacht en Niet nodig

10 2e

9 Belangrijke openstaande acties actielijst

10 Rondvraag en overig

nieuwe structuur en taskforces

Webinar morgen 10 00 11 00 ^^3
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off [26 03 2020]

1 Casuistiek

Nieuwe casuistiek uit de dienst die aandacht behoeft

o Wie is aanspreekpunt

o Aruba 2 casus 1 uit Colombia 1 lokaal 61 testuitslag nog pending Totaal 19

o St maarten 1 Aan de Franse kant 3 11 totaal

o Curasao 1 labmedewerker 2 inconclusive

o

Bestaande casuistiek die aandacht behoeft

• Asymptomatisch testen ECDC RRA vragen over in de webinar Zie RRA van ECDC [ElS2l
licht mensen voor webinar in

• Anosmie Literatuur aanvullen en samenvatten Opname richtlijn10 2S

2 Prio s van de dag

• Taskforce 1 Test werk en infectie preventiebeleid in de zorg

Huisarts doc PBM Veel vragen ambulancezorg ^^^pakt dat op

Leidraad KIMO ontvangen pakt dat op

Zittend vervoer gepubliceerd op onze website Nieuw tegeltje

Documenten voor op de websites beroepsgroepen informeren In principe

gaan de leidraden van beroepsgroepen op eigen websites uitzondering voor thuiszorg

10 2e

Afvalverwerking huishoudelijk afval ziekenhuisafval l W

10 2b |
KQIfcDlzit bij NVMM nu

Test inzet beleid vandaag afronden Als na vijf uur op tijd schakelen met

I Communicatie

Taskforce 2 Dagelijkse sitrep linking pin Osiris EPI

10 2e

Taskforce 3 Capaciteit van de zorg

Brieven zijn uit

Taskforce 4 Points of Entry

PLFs issue loopt nog steeds PLFs worden nog verzameld op aantal vluchten Ditstoppen

lijkt geen prioriteit bij VWS te hebben ^^is er mee bezig evt regelen of in RT

behandelen anders QMT

Taskforce 5 Overige netwerken ketenpartners kopje herstructureren 10 2e

VWS COVID en maatschappelijke opvang Advies opgesteld Een vraag ligt nog moeten

dak en thuislozen rs nachts opvang hebben voigt dat uit het advies van het RIVM Lijkt

niet puur in lijn met de bestrijding van COVID Overweeg het woord wenselijk te

gebruiken zodat gemeentes hier zelf mee aan de slag kunnen Voor mensen met

klachten moet isolatie zorg zijn 10 2e
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^Jcontactpersoon IGJ vragen m n bescherming zorgmedewerkers ^^^ook
contact met IGJ gehad ^^^^checkt met^^^1

• Taskforce 6 BES

Continu fteit lab Curasao Hele afdeling zit in quarantaine Reservepersoneel wordt

ingewerkt MLS kan daar miss ooktesten Wordt vandaag uitgezocht

Scenario analyses worden uitgewerkt

• Taskforce 7 Communicatie

Signaal via VNZ in Zweden veel aandacht voor migranten en corona

Diabetes en covid in de media ^^Jnoemt mail diabetesfonds vragen om mee te

denken ^^Jzet het door naar^^^J^^^gaat iets uitwerken over kwetsbare groepen

en werk

Vragen vanuit rijksoverheid nl waar ze willen dat wij meelezen

Aandacht voor dieren en covid is al op one health pagina

GoToMeeting gebruiken zodra de ICT is ingericht Dan mogelijk vanuit huis en in TO 19

10 2e

V140 U142 U022 U 023

Radar vragen mondneusmaskers Worden deels door

doorzetten

beantwoord deels10 2e

10 2e

♦ Taskforce 8 ARBO

Schoonmaakbranche

Bouwsector meekijken met advies

Taskforce 9 OMT

Maandag om 10 uur ^^^ ^^^bereiden dit voor

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag ^
Voorwacht en van de dag pE
Contact met VWS BTcB ||M|BTCB
EWRS WHO berichten bijhouden of

SitRep arts van de dag ^Q
Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct

Contactpersoon voor communicatie

[VWS10 2«

10 2e

10 2«10K2 I

Rondvraag

roept nog artsen erbij ^Vandaag 3 webinars voor GGDen artsen 10 2e 10 2e

10 2e

Streeklab Haarlem hergebruik mondmaskers steriliseren met UV licht

zetten het door intern Ook TNO overwegen

10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off [25 03 2020]

1 Casuistiek

Nieuwe casuistiek uit de dienst die aandacht behoeft

o Hetislente ^

Bestaande casuistiek die aandacht behoeft

• Cruiseschepen Luminosa 9 Nl hierheen 5 pos 4con Einde ochtend in A foort GGD Utrecht

verstrekt info Rode Kruis brengt ze naar hun woonplaatsen ^^^Jlevert contacten om nog

contact op te nemen met GGD

• 17 totaal op Aruba Vijf nieuwe casus Aruba Van alle casus zijn 4 lokale horeca

medewerkers 1 met reishistorie in het buitenland

• Wat doen we met mensen op een vlucht IP geen contactopsporing meer maar wel GGD

Kennemerland informeren om crew op de hoogte te brengen

2 Prio s van de dag

Taskforce 1 Test werk en infectie preventiebeleid in de zorg

Gisteren concepten rondgestuurd twee partijen reacties gehad Richtlijnen van

organisaties branches liggen voor commentaar ^|
Thuiszorg als eerste uit

• Taskforce 2 Dagelijkse sitrep linking pin Osiris EPI

jdoen vandaag de SitRep

Taskforce 3 Capaciteit van de zorg

10 2e

10 2e 10 2een

Taskforce 4 Points of Entry

Passenger Locator Forms worden nog steeds op vluchten vanuit China verzameld Gaat

waars om repatrieringen Willen stoppen met PLFs maar moet vanuit ministerie

Advies B havens al bekeken door^^enH
Taskforce 5 Overige netwerken ketenpartners

Gaat vandaag uit10 2e

Taskforce 6 BES Caribisch gebied

17 totaal op Aruba Vijf nieuwe casus Aruba Van alle casus zijn 4 lokale horeca

medewerkers 1 met reishistorie in het buitenland

Taskforce 7 Communicatie

Tegel uitvaartbranch onder overige

Update wordt opgevolgd

Informatiebrieven voor iedereen die verkouden is ^^^schakelt met^
Taskforce 8 ARBO

P^is hier om 11 00 advies zwangeren moet langs NVCB voor akkoord l

Ziekenhuisafval verzoek Deadline gisteravond

10 2e

kan hierbij helpen10 2e
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EjlWLHT contact over de pollen zij hebben het doorgestuurd intern Mensen met

hooikoorts vatbaarder voor COVID NVLHT ontkracht het Nog checken metumfej

[ JSavelkoul nog mee afstemmen

• Taskforce 9 OMT

Maandag KernOMT aantal Donderdag vrijdag mensen inlichten

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag ^^2 |
Voorwacht en van de dag |m|jg]^^
Contact met VWS BTcB Itl»JIfed1lVWST BTcB^^^
EWRS WHO berichten bijhouden ^
SitRep arts van de dag

Linking pin OSIRIS

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct

Contactpersoon voor communicatie ^^^^^

10 2e

1 Q 2e

10 2e | 10 2e of 10 2e

Checklist mogelijke extra bespreekpunten i v m nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden

A Internationaal

B VWS

C Inf@ct labinf@ct richtlijnen

D Ketenpartners BES Points of Entry

E Communicatie

F Actielijst punten die aandacht behoeven
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up [datum

1 Casuistiek

Bewezen casussen NL 18 5 nieuwe maakt 23 Vanavond volgen nog een aantal batches vanuit

ErasmusMC Uitslagen worden telefonisch doorgegeven aan dienstdoende bij de LCI

Bijzonderheden bij de huidige patienten clusters

Geen verslag aanwezig 3 3 wordt dit weer opgepakt

2 Contactmonitoring HP zone

Geen bijzonderheden

3 Nieuwe ontwikkelingen

WHO EWRS HSC

WHO geen grote bijzonderheden Wei rapid risk assessment gekomen

4 VWS

Wat voor type zuurstof Delegeren aan een clinicus via

Advies over maskers morgen in RT

5 lnf@ct labinf@ct

Advies maskers 3 3

6 Ketenpartners NHG AZN

• Thuiszorg en verpleeghuisorganisatie ^^^met^^^besproken
in publieksinfo dat je niet meteen bij hoesten huisarts hoeft te bellen

tweet is al uitgegaan

10 2e• NHG en LHV

Eventueel op RIVM site duidelijker hoger zetten

• Scenario overleg morgen 15 17 uur veiligheidsregio s

• GGDGHOR NL niet meer over individuele patienten communiceren naar alle GGD en stuk

Tilburg eruit

10 2b

10 2e

7 Communicatie

• Q A s vooral sortering bekijken stroomschema

• Kaart met woonplaatsen patienten Wat vertellen we precies over casussen Afstemmen

met VWS Op gemeenteniveau kleuren met bolletje

• Infographic bij brief laagrisicocontacten |
• www rijksoverheid nl is handige site ook voor scholen met vragen Deze onderaan in de

volgende Infact opnemen

jstemt af met^^10 2s

8 Points of Entry

GGD Kennemerland op Schiphol algemene info {zoals het was blijft het

A4 aanpassen op laatste info
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9 To do

10 Bezetting

Actielijst

Rondvraag

Dermatoloog op eigen initiatief getest voldeed niet aan casusdefinitie en was positief Kan

pakt opklacht wordenj 10 2e
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COVID 19

Notulen dagelijkse Kick Off 05 03 2020

1 Casuistiek

Nieuw bewezen casussen

Wie is casushouder

• Is er contact geweest met de GGD

Nieuwe casussen clusters uit de dienst die aandacht behoeven

Gisterenavond 85 casussen ^ stijging verdubbeling Eerste idee voortgang mensen Italie

met gezinscontacten

Belangrijk om achter te halen bron Opname Wat is er aan de hand

fonder leiding van

Morgenochtend telefonisch OMT ^ hoe verder Prioritering Beleid bij huisartsen want

veel vragen over mensen die wel of niet naar het spreekuur mogen komen huisartsen met

klachten HAPs 24 7 open specialisten ouderengeneeskunde aangehaakt GGD beleid 2x

controlekweek i v m tijd te kort personeelsinzet materialentekort materialen worden

door VWS belegd organisatie

Voorstel mensen uit Italie met milde klachten thuisblijven en niet naar de huisarts Staat nil

op de website maar morgen tijdens OMT nogmaals bespreken

Vlucht met Nederlanders in Tenerife vandaag wordt bekend in welke stad zij aankomen

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Patient die positief is heeft voor de klas gestaan er advies daarover gegeven met de

studenten maar daar zullen vragen over komen ^^^Sj
Jumbo afwachten

2 Prio s van de dag

♦ Casus sen met onbekende bron

Uitzoeken van casuistiek GGD s nabellen voor gegevens ^

leiding van

101 26

heeft overzicht10 2e

^^^onder10 2e 10 2»

10 2e

|gaat met EPI kortsluiten hoe nu verder

Ziekenhuis opname overzicht ^^
Aanpassing richtlijn

o Voorste^^^^ Huisgenoot van positieve patient zodra 2 keer negatief mag uit

thuisisolatie mitszij geen klachten hebben ^^^^^pakt dit op

o Beleid blootgestelde zorgmedewerker aanpassen

Labinfact iedereen akkord

Vetinfact en Q A s wordt voorbereid nav geinfecteerd hond nieuws

3 communicatie

Tijdstip update website combineren met o a sitrep ^^^^J ^^
Vandaag 2e kamer technische debat gaande tot 2 uur pas om 3 uur de cijfers communiceren

Procedure bij overlijden^^^^heeft aangegeven dat regio niet zonder overleg ^
neemt contact met communicatie voor stappenplan

Tijdsstip le bevestiging en confirmatie negatieve labuitslagen via zorgmail Wordt

meegenomen met virologische overleg ^^2 |

10 2e

10 2e

101 26
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Q A s Er liggen veel vragen vanuit publiek ^

Morgen geen casuTstiek overleg en na OMT een jeugdjournaal ^

3 Wie doet wat vandaag

Arts van de dag|
Voorwacht en van de dag

Contact met VWS |
EWRS WHO berichten bijhouden ^
SitRep |~~
Casusmanager

lnf@ct labinf@ct Arboinf@ct ^ffi

10 2»met10 2e

10 2e

103 20

10 2e

10 2e

10 2e10 2e bl m

Checklist mogelijke extra bespreekpunten i v m nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden

A Internationaal

B VWS

C Inf@ct labinf@ct richtlijnen

D Ketenpartners BES Points of Entry

E Communicatie

F Actielijst punten die aandacht behoeven

Actielijst

organiseren van telefonisch OMT morgenochtend^

Uitzoeken van casuTstiek GGDs nabellen voor gegevens ^

onder leiding vanKS £

Uitzoeken aankomst vlucht uit Tenerife

Casuistiekoverleg van morgen annuleren en jeugdjournaal plannen ^

10 2e

10 2e

10 120

1O 20
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 5 maart 2020

1 Casuistiek

Nieuw bewezen casussen

Wie is casushouder

• Is er contact geweest met de GGD

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

44 nieuwe casus vandaag 1 link onbekend 4 nog geen contact gehad tot een totaal van 82 Meer

dan de helft van de 82 hebben een link met Italie 21 zijn contacten van bekende casus 2 link met

neemt evt melding10 2eDuitsland 1 met Frankrijk 1 met Tenerife 13 onbekend

hiervan op in het lnf@ct

Het verzamelen van a lie informatie rond nieuwe patienten kost veel tijd Vandaag hebben

onderzoekers ^
helpen Hoe gaat dit morgen en dit weekend lukken Voorstel om mensen van Epi

10 2e

geholpen met bellen morgen komt^^^10 2e

10 2«

erbij te vragen Evt ook bespreken in het OMT hoe dit dit weekend moet erg belangrijk dat

gegevens blijven verzameld

In het Infact komt te staan dat GGDen vanaf maandag voor 10 uur s ochtends de positieve

casus in osiris moeten melden Tot die tijd GGDen gegevens laten doormailen voor 11 uur in

de ochtend Als we dan niets binnen hebben nog nabellen Hiervoor apart contact opnemen

met de zwaarst belaste GGDen Brabant Br ZO Utrecht Rotterdam

De dagelijkse verordening VWS wordt 14 00 uur ongeacht of alles rond is de rest van de

middag nog info aanvullen Disclaimer bijvoegen

Tenerife 15 mensen vliegen vanavond van Tenerife naar Oostende ETE 1 30uur en reizen daarna

met de bus naar Schiphol Parking ETA 5 30uur In de brief krijgen ze een informatiebrief en de

betrokken GGDen zullen morgen eenmalig contact met deze mensen opnemen Ze worden

m^^^informeren betrokken GGDen Graag tweebeschouwd als laag risicocontacten

zinnen hierover opnemen in hetlnf@ct

Er verblijven nog meer Nederlanders op Tenerife die op eigen gelegenheid terug zullen keren

10 2e

Wielerploegen VAE Twee Nederlandse ploegen zijn terug Contact coach^^^Jvan Jumbo Visma

daar is niemand ziek

risicocontacten mensen weten dat ze zich moeten melden bij de ploegarts of GGD

stuurt brief toe ^^^heeft contact gehad met GGD Laag10 2e

Heinsberg Twee Duitsers werken in Nederland zijn met 1 test positief Contact med

Heinsberg 60 casus in Heinsberg Mail jusitie veiligheid naarRIVM en

casus def ook Heinsberg opgenomen

10 2e

Z Limburg heeft in10 2e

Duitsland Algemeen moeten we de Duitse situatie in de gaten houden RKI geeft dagelijks updates

Veel clusters in ziekenhuizen
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Vindicat studenten komen mogelijk morgen al terug

2 Contactmonitoring HP zone

Toos presenteert het morgen bij de RAC

3 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

Afspraak Berichten waar wat mee moet worden door|j^^^Jl^^^|^^^^als groen bespreken

gemarkeerd in de mailbox van de voorwachten

Samenvatting 4 5 maart voorbesproken metl

Eerste besmettingen in Saudi Arabie Tunesie Andorra Oman Ecuador Liechtenstein

Hongarije Argentinie toegevoegd naarwrap up

Enkele berichten over NLse contacten van besmette mensen in het buitenland afgehandeld

door de voorwachten

Bron en Internationale verspreiding rond een religieus evenement in Frankrijk

Duitsland voert een verbod uit op uitvoer van PPE

Italie stuurde een update van landelijk genomen maatregelen en voorschriften

Besmette patient gemeld op een Cruiseship met ook Nederlanders aan boord

St Eustasius Pt is lokaal behandeld met keel hoofdpijn waarna hij is doorgevaren naar st

Martin Blijkt positief voor COVID ^^^heeft contact met contactpersoon op Saba Er wordt

uitgezocht of pt inderdaad positief getest is Wordt nog Crios casus

10 2a

4 VWS Sitrep

Kamerdebat vragen behandeld door^^^^en vragen overzeese gebieden door10 2e

10 2e heeft 3 scenarios uitgewerkt 20 IAO andereVraag ziekteverzuim

departementen gaan uit van hogere aantallen waars uit griepdraaiboeken ^^^^slaat het

op in map Scenario s

Vragen van l W van crisiscoordinatoren wat betreft hygiene etc Gevraagd aan^^^^
^Hom interdepartementaal voorlichting op te zetten ^^^^ actielijst

Voorlichtingsmaterialen worden ontwikkeld door de overheid

10 2S

10 2e

5 lnf@ct labinf@ct

Vetinfact wordt aan gewerkt nog niet klaar

Arboinfact morgen vervolgd door^^^^J

6 Ketenpartners

AZN ^^^is daar gister geweest Goede bijeenkomst

GGD GHORNL 1 verwarring over bemonstering opgelost 2 Onder druk van burgemeester

wordt gepleit dat burgemeesters politie brandweer weten wie er COVID positief zijn Er ligt

nu een handreiking die GGDen adviseert dat patienten eerst toestemming moet worden

gevraagd voordat het gedeeld wordt met burgemeesters Intern vinden we deze

ontwikkeling onwenselijk cruciaal is dat meldkamers goed blijven trieren aangezien andere
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systemen zullen achter lopen Geprobeerd te verhinderen maar onder de hoge druk die

GGDen ervaren lijkt het nu toch eerst te gaan gebeuren

Politie ^jj]^fj ^^^werken aan het stuk voor de politie PBM etc Neemt bovenstaand

punt mee

7 Communicatie

Chatbot Morgen komt chatbot online om burgervragen te beantwoorden vanaf RIVM

website

Kaartjes kaartjes bij dagelijkse update voorstel ook in het weekend te gebruiken

Engelse vertaling brieven GGD Flevoland vraagt naar mogelijkheid EN brief voor contacten

Alle 5 de brieven Graag na vertaling nog laten meelezen intern

Rijksoverheid maakt posters oa voor gemeentes met informatie casusdef en wanneer

thuisblijven

Thuistesten Veel vragen over thuistesten en of dat van meerwaarde is Sens spec zijn nog

onbekend Apotheken moeten het vooralsnog nog niet aanbieden Komt er waarschijnlijk

wel aan dus wel vervolgen

24 uur uitslag Uitslag duurde vandaag 24 uur of langer Voorstel 24 uur weghalen

Akkoord

Overlijden le pt Afspraken gemaakt over wat als eerste patient overlijdt

heeft het voorbereid nog niet definitief Doc opslaan in map COVID Communicatie

10 2e

8 Points of Entry

Eindhoven heeft als enige luchthaven nu vluchten naar Noord ltalie gaan info verzorgen

voor reizigers die terugkomen

Luchthaven websites verwijzen keurig naar RIVM

9 Bezetting

Arts van dienst Q
Voorwacht en

Communicatie ^^

10 Belangrijke openstaande acties actielijst

Dagelijks melden NLse aantallen en links met andere landen SitRep ook delen via EWRS

11 Rondvraag en overig
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 03 03 2020

1 Casuistiek

Bewezen casussen NL

28 bevestigde casussen op de website staat nu 23 VWS weet van 28

o waarvan van 4 casussen geen bron bekend

o 4 patienten opgenomen EMCl Beatrix EMC2 Maasstad slechte conditie

Beverwijk bevestigd ETZ

Additioneel 6 opgenomen patienten moeten nog bevestigd worden info vanuit perifeer lab

o lx Amphia lx Catherina zkh 2x ETZ Jeroen Bosch Diak zkh Utrecht

4 nieuwe casussen hebben allemaal een link met Italie thuisisolatie

1 casus ingetrokken Kind Uit Diemen

Bijzondere casussen die besproken moeten worden

Catherine ziekenhuis EIN patient gelegen zonder isolatie Nog niet bevestigd

Coevorden Drenthe eerste positievetest van een collega van een eerdere bevestigde

contact werkcontact Casus is manager met 50 collega s 2 mensen bemonsterd die het

meest contact hebben gehad Indien 1 positief bevestigd gaat de GGD collega s op kantoor

geinterviewd om de klachten uitte vragen en indien nodig naar huis sturen

EMC 2x gebeld gisteren en vandaag naar LCI geen helderheid over acquisitie Remdisivir

Dit is nog niet hier besproken Staat op R schrijf

GGDen zijn slecht bereikbaar Huisartsen o a kunnen hen niet bereiken GGDen geven aan

dat dit geen taak is voor de RAC Mogelijk kunnen zij een aparte lijn maken voor

intercollegiale overleg Dit is een probleem van het GGD en zij moeten samen met de RAC

een oplossing vinden

Beverwijk contact onderzoek bij patienten in ziekenhuizen Er wordt een protocol opgesteld

met hoe om te gaan met vragen vanuit ziekenhuizen

2 Contactmonitoring HP zone

on hold

3 Nieuwe ontwikkelingen internationaal

WHO EWRS HSC

Nieuwe casusdefinitie van de WHO vanmiddag moet uitgezocht worden

Italie nieuwe maatregelen voor eigen bevolking afh van gebieden mogelijk gebieden

uitbreiding binnen Italie In responseteam Buza op verzoek van RIVM gaat een aangepaste

reisadvies over Noord ltalie uitbrengen Nederland is dan eerste land in Europa die dat doet

Dit moet met EWRS worden gecommuniceerd

Casusdefinitie affected areas Aanpassing mogelijk nodig

4 VWS Sitrep

Wordt hard aan gewerkt

500 dosis noodvoorraad chloroquine via DVP 1 dosis per persoon

BTCB is geweest ^^^^ is geweest Terugkoppeling over zuurstof Mogelijk ook zuurstof

inslaan vooral voor patienten in de thuissituatie

5 lnf@ct labinf@ct

10 2e 10] 2e

leest mee10 2e
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Daar wordt aan gewerkt

6 Ketenpartners

Asielzoekers

7 Communicate

De kaart gaat nil op de website Die moeten wij elke dag bijwerken Tussen 12 00 13 00 dus

voor 11 uur moeten de gegevens over de plaats van bevestigde patient moet worden

aangegeven Het is voorlopig de taak van^^^^^J case manager Indien het te groot wordt

dan is het de taak van Epi

8 Points of Entry

10 2e RAC Groningen is er mee bezig geweest

pakt morgen met GGD Kennemerland op10 2e

9 Bezetting

Voorvanavond en morgen geregeld

Actielijst
Bron van 4 bevestigde casussen met onbekende bron achterhalen case managers

Persbericht voorbereiden voor evt overlijden van een casus

Compensate kosten van quarantaine uitzoeken ^^
Terugkoppeling aan^^^GGD RAC oplossing voor intercollegiaal overleg —

Bericht EWRS over aangepaste reisadvies voor Noord ltalie

Aanpassing casusdefinitie affected areas Noord Italie

Terugkoppeling over extra voorraad zuurstof voorthuissituatie |
Concept WHO EIS bericht ^^
Vergelijke oude en nieuwe WHO casusdefinitie ^

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

06 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

E nail 1

’

Telefoon 31 0 30 io 2e

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 128

Samenvatting Data status 06 03 2020 12 00 uur CET

Om 12 uur zijn 128 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan een is overleden

Analyse van de 128 personen laat zien dat 83 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden bijna alien

uit Noord ltalie 74 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran en Hong Kong Ook zien we dat een

groot deel van de bevestigde personen 28 gezins of andere contacten zijn van importgevallen Voor 17 patienten is

de bron nog onbekend of is onderzoek gaande

Zestlen patienten zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis de rest verblijft thuis De ziekenhuizen brengen metde

betreffende GGD de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart Als maatregelen genomen moeten worden

binnen het ziekenhuis maakt het ziekenhuis dit zelf bekend

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voigt naar aanleiding van OMT

Duiding

Volgens het ECDC en ook in Nederland is het risico op clusters in de EU matig tot hoog
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

07 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

Telefoon 31 0 30 10 2b

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 1S8

Samenvatting Data status 07 03 2020 12 00 uur CET

Om 12 uur zljn 188 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er een is

overleden Analyse van de 188 personen laat zien dat 112 personen een bron van besmetting in het buitenland

hadden bijna alien uit Italie 103 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran en Hong Kong Ook zien

we dat een groot deel van de bevestigde personen 47 gezins of andere contacten zijn van importgevallen Voor 29

patienten is de bron nog onbekend of is onderzoek gaande

24 patienten zijn opgenomen {geweest in een ziekenhuis de rest verblijft thuis De ziekenhuizen brengen met de

betreffende GGD de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart Als maatregelen genomen moeten worden

binnen het ziekenhuis maakt het ziekenhuis dit zelf bekend

Van de 60 nieuw gemelde gevallen zijn er 26 afkomstig uit de provincie Noord Brabant Enkele van deze personen zijn
reeds eerder gediagnosticeerd Omdat de melding via de opschalingslaboratoria enige vertraging heeft opgelopen zijn
deze gevallen nu pas in het overzicht opgenomen Van a lie nieuwe gevallen zijn er 6 in het ziekenhuis opgenomen

geweest 28 personen hebben een bron van besmetting in het buitenland 19 personen zijn een contact van een

bevestigd geval en voor 13 personen is de bron nog onbekend of is onderzoek nog gaande

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voigt in OMT advies

Duiding

Volgens het ECDC en ook in Nederland is het risico op clusters in de EU matig tot hoog
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

08 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

E nail 1

’

Telefoon 31 0 30 10 2»

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 265

Samenvatting Data status 08 03 2020 12 00 uur CET

Tot aan 12 uur zijn 265 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er twee

vandaag zijn overleden Analyse van de 265 personen laat zien dat 144 personen een bron van besmetting in het

buitenland hadden bijna alien uit Italie 131 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran Oostenrijk

Kaapverdie Canarische eilanden Groot Brittannie en Hong Kong Ook zien we dat een groot deel van de bevestigde

gevallen 74 gezins of andere contacten zijn van importgevallen Voor 47 gevallen is de bron onbekend of is

onderzoek noggaande

34 patienten zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis de rest verblijft thuis De ziekenhuizen brengen met de

betreffende GGD de contacten binnen en buften het ziekenhuis in kaart Als maatregelen genomen moeten worden

binnen het ziekenhuis maakt het ziekenhuis dit zelf bekend

Van de 265 gemelde gevallen zijn er 92 woonachtig in de provincie Noord Brabant en 52 gevallen in de provincie

Utrecht

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voigt in OMT advies

Duiding

Volgens het ECDC is het risico op clusters in de EU matig tot hoog dit geldt dus ook voor Nederland
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

18 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

E mail H p jarivm nl

Telefoon 31 0 30 io 2e

Positieve gewallen N 2051 346

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuis IM 408 20 94

Overieden N 58 2 8 15

Samenvatting Data status 18 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 2051 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

58 zijn overieden De mediane leeftijd van de overledenen is 84jaar jongste 63 oudste 95 Er zijn nu 53

patienten gemeld die zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een onderschatting van het werkelijke
aantal De leeftijd van deze patienten varieert van 26 tot 88 jaar de mediane leeftijd is 71 jaar De nieuwe

NIVEL peilstations gegevens komen morgen totaal blijft 8 positieven

Van de 2051 bevestigde personen werken er 485 {24 96 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal hadden 506 25 67 personen een bron van besmetting in het buitenland

waarvan hetovergrote deel Italie 254 8 en Oostenrijk 177 43

De verdeling per provincie isals voIgt
Aantal Toename t o v gisteren

97Noord Brabant

Limburg
Zuid Holland

Gelderland

Utrecht

Noord Holland

Overijssel
Flevoland

Zeeland

Drenthe

Friesland

Groningen

759

265 62

241 55

216 40

201 25

193 28

60 14

31 6

26 6

24 5

19 4

15 4

Gevolgen aangepast testbeleid

Vanwege het testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware aantal

besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage worden daarmee ook hoger dan in

werkelijkheid het geval is de zeer mild verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de

noemer
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Vanwege dezelfde reden is het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infectieseen onderschatting van de

ware Import van nieuwe infecties van buiten Nederland Wei valt op dat Oostenrijk de bron is van de

meeste nieuw in het buitenland opgelopen besmettingen

Door het nieuwe testbeleid is het percentage positief geteste personen in de afgelopen dagen

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Ook is te zien dat het aantal geteste personen in de

afgelopen dagen duidelijk is toegenomen Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks melden is het

aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal hierboven

Aantal geteste

personen

5914

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

307

Aantal rapporterende

laboratoria

Datum Percentage

positieve uitslagen
09 03 2020 5 2 17

10 03 2020 1158 83 7 2 18

11 03 2020 1675 140 8 4 19

12 03 2020 1277 113 8 8 17

13 03 2020 1797 207 11 5 18

14 03 2020 1211 133 11 0 17

15 03 2020 1569 151 9 6 16

16 03 2020

17 03 2020

2030

2203

274 13 5 19

240 10 9 17

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 9 maart

Beleid

Gisteren vond een OMT en vandaag het bijbehorende BAO plaats Nieuw beleid zal in de loop van

vandaag duidelijk worden

Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 12 maart is het aantal gevallen in Europa aan het stijgen in

verschillende aangedane gebieden en is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele

populatie in de EU matlg en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden

Voor Nederland geldt dat de aantallen duidelijk maken dat naast Noord Brabant en Limburg nu ook in

Zuid Holland Utrecht Gelderland en Noord Holland onopgemerkte lokale transmissie is In Zeeland en

Noord en Oost Nederland is nog weinig transmissie

De verhalen uit de media over jongere patienten op de 1C zien we vandaag ook in de cijfers de leeftijd

van de jongste patient is 26 jaar Van de 53 gemelde IC patienten zijn er nu 3 jonger dan 40 jaar Uit een

vergelijking van de leeftijd van overleden patienten met die van patienten op de 1C hoewel een

onderschatting isaf te leiden dat jongeren een betere overlevingskans hebben

Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering zullen de komende weken pas merkbaar

worden
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

12 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

Telefoon 31 0 30 1° 2e

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 614

Samenvatting Data status 12 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 614 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er vijf zijn
overleden Dit betrof alien oudere patienten met onderliggend lijden Dit is een toename van 111 gevallen ten

opzichte van gisteren Een deel hiervan is te verklaren door het steekproefonderzoek in

Brabantse ziekenhuizen In totaal zijn 86 patienten opgenomen geweest in een ziekenhuis dat zijn er 24 meer dan

gisteren Er is een nieuwe patient in de provincie Utrecht gevonden middels de Nivel peilstations {totaal 2

Analyse van de 614 personen laat zien dat 239 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden

procentueel is dat ongeveer evenveel als gisteren Naast Italie 193 zijn andere landen van besmetting Oostenrijk 26

Duitsland 7 Iran 2 Groot Brittannie 2 Frankrijk 2 Kaapverdie 1 en China 1 Nieuwe landen waar de

besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn Belgie 1 Mauritius 1 Spanje 1 en Zuid Korea 1

Voor 123 gevallen is de bron onbekend dat zijn er 33 meer dan gisteren Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek De

meerderheid van de gevallen met een onbekende bron is woonachtig in Noord Brabant 91 van de 123 12 zijn

woonachtig in Limburg en 6 in Gelderland 102 Van de gemelde personen is werkzaam in de zorg

Van de 614 gemelde gevallen zijn er273 woonachtig in de provincie Noord Brabant 50 80 in de provincie Utrecht

14 68 in de provincie Zuid Holland 11 53 in de provincie Limburg 5 en 48 in de provincie Gelderland 11

Casusdefinitie

De casusdefinitie wordt aangepast zoals in OMT vanmorgen besproken

Aanpassingen in Nederlands beleid

In ontwikkeling conform OMT en BAO vandaag

Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 12 maart is het aantal gevallen in Europa aan het stijgen in verschillende

aangedane gebieden en is het risicoop een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig
en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden

Voor Nederland geldt dat er naast Noord Brabant ook in andere regio s aanwijzingen zijn voor onopgemerkte lokale

transmissie Dit is reden voor aanpassing in beleid wat in de loop van de dag besloten en kenbaar gemaakt wordt
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

20 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

E mail H p jarivm nl

Telefoon 31 0 30 I0 2e

Positieve gewallen N 2994 534

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuis IM 643 21 154

Overieden IM 106 3 5 30

Samenvatting Data status 20 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 2994 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

106 zijn overieden De mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 69

patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het

werkelijke aantal in vergelijking met de NICE gegevens 276 patienten op de 1C opgenomen geweest zie

ook https www stichting nice nl De leeftijd van de 69 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 71 jaar Het aantal gerapporteerde SARS CoV 2 infecties vanuit de NIVEL peilstations
zoals gisteren gerapporteerd was niet correct er zijn de afgelopen week 2 extra infecties gevonden
waarmee hettotaal 10 wordt

Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 {24 131 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal hadden 629 21 80 personen een bron van besmetting in het buitenland

waarvan het overgrote deel Italie 268 9 en Oostenrijk 249 44

De verdeling per provincie isals voIgt
Aantal

1012

Toename t o v gisteren
170

Provincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Limburg
Noord Holland

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Flevoland

Zeeland

Groningen

Drenthe

Friesland

gisteren was van 89 personen de provincie nog onbekend vandaag is dat wel bekend Hierdoor geeft de toename mogelijk een wat

vertekend beeld

405 102

366 75

353 109

316 76

269 32

104 31

43 7

36 5

35 6

33 8

22 2
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Gevolgen aangepast testbeleid

Door het testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware aantal besmette

personen in Nederland Het opname en sterftepercentage worden daarmee ook hoger dan In

werkelijkheid het geval is de zeer mild verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de

noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een onderschatting van de

ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid is het percentage positief geteste personen ten opzichte van vorige week

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun

aantallen doorgeven is het aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal

hierboven

Aantal geteste

personen

6410

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

345

Aantal rapporterende

laboratoria

Datum Percentage

positieve uitslagen

□9 03 2020 5 4 18

10 03 2020 1294 105 8 1 19

11 03 2020 1764 158 9 0 20

12 03 2020 1400 147 10 5 18

13 03 2020 1899 236 12 4 20

14 03 2020 1276 154 12 1 18

15 03 2020

16 03 2020

1483

2133

168 11 3 17

304 14 3 22

17 03 2020 3331 433 13 25

18 03 2020 2691 371 13 8 24

330

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 9 maart

Indien een laboratorium na 9 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

19 03 2020 1756 18 8 17

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd
De indicatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor ouderenzorg is aangepast

en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 13 maart is het aantal gevallen in Europa aan het stijgen in

verschillende aangedane gebieden en is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele

populatie in de EU matig en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Het risico op

milde re ziekte gepaard gaand met ziekteverzuim en andere maatschappelijke activiteiten is hoog

Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering zullen de komende tijd pas merkbaar worden
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

24 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RiVM

E mail n iSirivm nl

Telefoon 31 0 30 10 2»

Positief getest 5560 811

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 1495 27 265

Aantal overleden 276 5 63

Samenvatting Data status 24 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 5560 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

276 zijn overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99 149 van de

overleden patienten 54 hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten

inclusief verhoogde bloeddruk diabetes chronische longaandoeningen en of nieraandoeningen Bij 15

5 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend lijden en voor 112 patienten die overleden zijn

was dit onbekend 41 Er is van 262 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is

een grote onderschatting van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 11 20 uur zijn
463 patienten opgenomen op de 1C in totaal zijn 529 patienten op de 1C opgenomen geweest De

leeftijd van de 262 gemelde IC patienten varieert van 25 tot 94 jaar de mediane leeftijd is 69 jaar

De mediane leeftijd van de 1495 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in het

ziekenhuis is 71 jaar de jongste is 0 en de oudste 97 jaar
Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 136 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal lag bij 3150 57 509 de bron in Nederland 865 16 57 personen hadden

een bron van besmetting in het buitenland waarvan 43 Oostenrijk 370 31 en ongeveer een derde

Italie 279 2

Er zijn 2 nieuwe positieve uitslagen gevonden vanuit de Nivel RIVM peilstations Het totaal komt hiermee

op 17 SARS CoV 2 infecties alien in regions met veel gevallen
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De verdeling per provincie is als voIgt
Toename

t o v gisteren

181

111

140

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations
AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Flevoland

Groningen

Zeeland

Drenthe

Friesland

1739 7

758 1

740 3

690 188

593 73 1

478 63 5

257 31

74 7

71 0

63 8

55 6

42 3

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware

aantal besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage wordt daarmee ook hoger
dan in werkelijkheid hetgeval is aangezien het aantal zeer mild verlopende gevallen in de thuissituatie

niet worden meegenomen in de noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde
infectieseen onderschatting van de ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid is het percentage positief geteste personen ten opzichte van vorige week duidelijk

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Omdat {nog niet alle laboratoria dagelijks hun

aantallen doorgeven is het aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal

hierboven

Aantal geteste

personen

13144

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

1064

Aantal rapporterende

laboratoria4

Percentage

positieve uitslagen
Datum

13 03 2020 5 5

14 03 2020 1344 168 12 5 19

15 03 2020

16 03 2020

17 03 2020

1544

2299

3454

176 11 4 18

334 14 5 23

456 13 2 26

18 03 2020 2948 390 13 2 25

19 03 2020 3268 560 17 1 26

20 03 2020 3374 615 18 2 27

21 03 2020 2138 453 21 2 26

22 03 2020 2016 471 23 4 26

24 2

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 13 maart

Indien een laboratorium na 13 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

23 03 2020 1915 463 23

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd
De indlcatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

en gecommuniceerd
De casusdefinitle voor het melden is aangepast Verdachte gevallen hoeven gedurende de huldige
uitbraak niet meergemeld hoeven worden

Er wordt gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg
Onderzoek naar de rol van kinderen in de transmissie van COVID 19

Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Een systeem waarmee op korte termijn actuele en informatie verzameld wordt over de

ziekenhuiscapacitelt {aantal opnames met COVID 19 aantal 1C opnames aantal ontslagen aantal

overlijdens

Aanpassing van de meldplicht
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Een voorstel voor desinfectie van mondneusmaskerst a v hergebruik van maskers

De communicatie zich zal focussen op hetfeit dat het effect van de maatregelen pas na circa 2 weken

zichtbaar zal zijn en dat het van belang is om zuinig om te gaan met laboratoriumtesten en

persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege detekorten

In het OMT van 23 3 is geadviseerd over aanvullende maatregelen om de snelheid van verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan n a v vragen van het ministerie van VWS De maatregelen zijn

gisteravond in een persconferentie gepresenteerd

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 39 738 nieuwe patienten

gemeld en 1764 overlijdens waarmee het wereldwijde totaal op 378 041 gevallen en 16 365 sterfgevallen
komt {cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de EU Verenigd

Koninkrijk 182 479 gevallen gemeld met 10 049 sterfgevallen Volgens het ECDC risk assessment 13

maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig en

hoog voorouderen en personen met onderliggend lijden Het risico op milde re ziekte gepaard gaand
met ziekteverzuim en impact op andere maatschappelijke activiteiten is hoog
Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering worden eind deze week merkbaar
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

30 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RiVM

E mail n iSirivm nl

Telefoon 31 0 30 {I0 2e

Positief geteste patienten 11 750 884

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 3990 507

Aantal overleden 864 93

Samenvatting Data status 30 03 2020 10 00 uur CET

Sinds gister 10 uur is het aantal bij het RIVM gemelde personen met de diagnose COVID 19 gestegen van

10 866 naar 11 750 884

Het aantal overledenen is toegenomen met 93 naar een totaal van 864 7 Hiervan is bij 97 836

personen gemeld dat zij zijn overleden t g v SARS CoV 2 bij 13 personen was sprake van een andere

doodsoorzaak en bij 15 is dit niet bekend De mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52

oudste 102 Zestig procent 518 van alle overleden patienten had een onderliggend lijden Dit betrof met

name hart en vaatziekten inclusief verhoogde bloeddruk chronische longaandoeningen diabetes

maligniteit en of nieraandoeningen Bij 37 4 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 309 patienten die overleden zijn was dit onbekend 36

Van de 11 750 bevestigde personen werkt 19 2226 127 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest Dit betekent echter niet dat zij deze infectie tijdens het werken hebben opgelopen In

totaal ligt bij 64 7558 846 de bron in Nederland 10 1222 52 heeft een bron van besmetting in

het buitenland vooral Oostenrijk 521 18 en Italic 303 4

In totaal zijn er tot en met 30 maart 22 SARS CoV 2 infecties gemeld vanuit de Nivel RIVM peilstations
alien in regio s met veel gevallen NB in Limburg is geen peilstation Naast Noord Brabant worden vooral

in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en Utrecht meer gevallen gezien In het noorden van het

land en in Zeeland is het aantal gevallen nog laag De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal vanuit Nivel RIVM

peilstations

Absolute toename

t o v gisteren

214

141

148

115

Relatieve toename t o v

gisteren

7 1

8 4

9 5

9 6

8 4

7 2

9 7

3 4

10 4

5 0

4 2

3 5

AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen
Zeeland

Fievoland

Friesland

Drenthe

3231

1810

1702

1309

1377

8

2

3

nvt

107 2

980 66 7

657 58

150 5

148 14

146 7

123 5

117 4
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Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen met 507 naar een totaal van 3990 34

De medlane leeftijd van de 3990 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in het

ziekenhuis is 71 jaar de jongste is Oen de oudste 102 jaar In onderstaande grafiek is het aantal patienten

te zien dat is opgenomen geweest in het ziekenhuis naar de datum waarop de melding is ontvangen bij
de GGD Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe dan bij ongecontroleerde verspreiding van

het virus te verwachten is Of dit een echte vertraging weerspiegelt als gevolg van de mitigerende

maatregelen van de regering moet de komende week duidelijk worden In de bijgevoegde pdf is te zien

dat in Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag blijft In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal

ziekenhuisopnames zich voort In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er weer relatief

veel ziekenhuisopnames

400

300
Gerapporteerde
meldingen

Nieuw

^jj T m gisteren

s

§ 200

ill
100

o —

I I 1 I I 1 I I 1 I
05
CM

CO CO 05 £ £ a 04 soi

GGD meldingsdatum

1C opnames

Er is van 643 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting
van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 12 15 uur zijn momenteel 1048

bewezen verdachte COVID 19 patienten opgenomen op de 1C en zijn in totaal zijn 1254 patienten op de

1C opgenomen geweest De leeftijd van de 643 gemelde IC patienten varieert van 0 tot 94 jaar de

mediane leeftijd is 68 jaar

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde positief geteste patienten een onderschatting
van het ware aantal besmette personen in Nederland

Hetopname en sterftepercentage wordt daarmee hoger dan in werkelijkheid hetgeval is aangezien het

aantal zeer mild verlopende gevallen niet worden meegenomen in de noemer Ook is hierdoor het

aantal nieuwe buitenland gerelateerde infectieseen onderschatting van de ware import

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan hettotale aantal hierboven
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1 2
Tabel 1 Virologische dagstaat

Datum Rapp labs Geteste pers Pers met pos uitslag Perc pos

T m 2020 03 20

2020 03 21

2020 03 22

2020 03 23

2020 03 24

2020 03 25

2020 03 26

2020 03 27

2020 03 28

2020 03 29

32 32420 3926 12 1

30 2098 477 22 7

30 1959 480 24 5

56228 2296 24 5

32 3818 951 24 9

31 3355 925 27 6

30 2981 902 30 3

26 2393 733 30 6

26 1680 636 37 9

36 624 1065 390

1 Indien een laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst metdt worden detotale aantallen tot dan toe gemeld Hierdoorkan een piek
ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

2 Rapp labs Aantal rapporterende laboratorla Getestepers Aantal geteste personen Pers Metpos uitslag Aantal personen met een positieve

laboratoriumuitslag\ Perc pos Percentage positieve uitslagen

Beleid

N a v de OMT s op 17 en 23 maart zijn al verschillende acties uitgevoerd zoals gerapporteerd in eerdere

Sitreps Vandaag 30 3 is er wederom een OMT Vanaf morgen zullen de acties die hieruit voortkomen

worden meegenomen in dezesitrep

Er wordt nog gewerkt aan

Aanpassing van de meldplicht

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 58 520 nieuwe patienten

gemeld en 3 128 overlijdens 5 3 waarmee het wereldwijde totaal op 715 660 gevallen en 33 579

sterfgevallen 4 7 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de

EU Verenigd Koninkrijk 334 396 gevallen gemeld met 22 209 sterfgevallen 6 6

Volgens het ECDC risk assessment 26 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algemene bevolking in de EU matig en erg hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Zij
schatten het risico op wijdverspreide verspreiding van COVID 19 in de komende weken in als matig

wanneer effectieve mitigerende maatregelen genomen zijn en als erg hoog als onvoldoende mitigerende

maatregelen genomen zijn
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To ffl@minvws nl[M@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

I
Thur 3 26 2020 3 45 19 PM

FW Dagelijkse update SG

Thur 3 26 2020 3 45 19 PM

Beste collega s

Allereerst namens de hele BR ongelooflijk veel waardering voor het harde werk dat verzet is voor het beantwoorden van alle

Kamervragen de brief aan de Tweede Kamer en de ondersteuning van het debat van vandaag En uiteraard ook waardering voor

de collega s die vanuit huis hun werkzaamheden voortzetten

Dit is de 9e dagelijkse update met informatie en tips Deze keer heeft de mail een iets andere opzet dan anders naar aanleiding
van vragen die kregen over structuur processen en afstemming rondom de Coronacrisis nu er 2 bewindspersonen samen

verantwoordelijk zijn er en er steeds meer beleidsdirecties bij de crisis betrokken zijn Nog niet alles is helemaal duidelijk maar

we proberen om met deze mail zo veel mogelijk vragen te beantwoorden De komende tijd zullen we je hierover verder

infomneren Onder meer over mogelijke verschuivingen in de portefeuilles en hoe verder om te gaan met de stukkenstroom van

de niet Corona gerelateerde stukken

In deze mail gaan we nader in op hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu lopen

1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit organogram bijlage 1 en het weekschema bijlage 2

2 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

3 Ik word gevraagd om een deel van een brief aan deTK aan te Ieveren hoe werkt dat

4 Hoe worden burgervragen over Corona afgehandeld
5 Een Q A op Rijksoverheid nl mist of klopt niet meer hoe kan ik dat laten aanpassen

6 Ik heb een vraag voor het RIVM wat doe ik daarmee

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit

Zie bijlage 1 voor een visuele weerqave van de crisisstructuur

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een intendepartementale crisisorganisatie gericht op corona en wordt

centraal gecoordineerd door de NCTV

VWS is verantwoordelijk voor 2 van de 5 projecten die binnen deze crisisstructuur zijn gedefinieerd
Dagelijks is er een Interdepartementaal Afstemmings Overleg IAO waar deze alle 5 worden doorgesproken
Het project 1 maximaal controleren olv dPG en project 3 zorg voor kwetsbaren olv dLZ Via de directie ZJCN is VWS ook

aangesloten bij het project Caribisch Nederland maarde projectdirecteur is

Dagelijks is er een IAO waarin 5 projecten zijn benoemd waarvan twee bij VWS liggen
Deze organisatie bedient een aparte ministeriele commissie een soort crisisministerraad onderraad MCCb met eigen

ambtelijke voorportalen en een hoogambtelijk voorportaal het ICCb Dat betekent dat alles rondom corona zoveel mogelijk
interdepartementaal wordt afgestemd en dat besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

van BZK10 2e

Intern VWS is dit als voIgt georganiseerd

Het DCC departementaal Crisis Centrum van PG is intern verantwoordelijk voorde crisis coordinatie dcc@minvws nl1 en is

dus de ingang voor beide projecten

Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Het OTCb wordt voorgezeten door dPG

Hierin zijn de meest nauw betrokken VWS directies onderdeel van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale
MBTCb en indien relevant interdepartementale IAO ICCb MCCb besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naar de mBTCb ministeriele beleidsteam crisisbeheersing waarin

bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en een aantal aangewezen directeuren zitting hebben Voorzitter is de

DGV

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk crisisvoorportaal interdepartementale
commissie crisisbeheersing ICCb waarin de DGV VWS vertegenwoordigt Besluiten uit het ICCb worden doorgeleid
naar het politieke overleg ministeriele commissie crisisbeheersing MCCb waarin namens VWS minister De Jonge
en minister Van Rijn zitting hebben

Omdat er nu sprake is van een crisis op het gebied van infectieziekten is er ook een OMT Outbreak Management Team Dit

is een overlegstructuur van het RIVM waarin experts op het gebied van infectieziekten zitten die gevraagd en ongevraagd
advies geven Dit advies wordt gestuurd naar de DGV welke de adviezen bespreekt in het BAO Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg Het BAO geeft bestuurlijke inkleuring aan het OMT advies Het BAO stuurt deze adviezen naar de

Minister van VWS en het ICCb ter verdere interdepartementale afstemming

In bijlage 2 kun ie een overzicht vinden van de interldepartementale vergaderstructuur inclusief de namen van de deelnemers

Ad 2 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor
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coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is onder andere verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen

afstemming met NCTV

coordinate verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is

verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming
verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming met de crisisstructuur van

corona gerelateerde zaken

Ad 3 Ik word gevraagd om een deel van een brief aan de TK aan te leveren hoe werkt dat

Het uitgangspunt is om een verzamelbrief per week naar de TK te sturen Deze brief wordt gecoordineerd vanuit de directie

PG door crisis coordinate DCC

Vanuit het crisis coordinate team of de BPZ adviseurs komt steeds informatie wanneer tekst voor deze brief moet worden

aangeleverd
De verzamelbrief wordt gecoordineerd door PG beleid

@minvws nl

De onderdelen die doorde verschillende directies worden ingebracht dienen al inhoudelijk te zijn afgestemd met de

desbetreffende DG

De verzamelbrief wordt afgestemd met NCTV door de collega s van Crisis Coordinate en loopt via DGV naar de BWP

10 2» 10 2e l@minvws nl en 10 2»

10 2e

NB Wanneer er toch een losse Kamerbrief moet komen kun je contact opnemen met de BPZ adviseur van de desbetreffende

DG Zij kunnen je helpen met afstemming met crisis coordinatie

Ad 4 Hoe worden burgervragen over Corona afgehandeld

Burgervragen komen via DCo binnen Als er inhoudelijke vragen zijn worden deze doorgezet naar het schrijfteam van crisis

coordinatie Hierin zitten medewerkers van de beleidsdirecties zij zorgen voor antwoorden voor de burgervragen brieven

eventueel in afstemming met de beleidsdirecties Veelvoorkomende burgervragen worden ook als Q A opgenomen op

rijksoverheid nl

Ad 5 Een Q A op Rijksoverheid nl mist of klopt niet meer hoe kan ik dat laten aanpassen
______

Als je Q A s wilt toevoegen of wijzigen op rijksoverheid nl kun je deze aanleveren bij Crisis Coordinatie fvia

KKiHESl Zij zorgen ervoor dat alle Q A s inhoudelijk consistent zijn en zetten deze door naar het National Kernteam

Crisiscommunicatie NKC

Het NKC levert de Q A s aan bij rijksoverheid nl Als het NKC zelf Q A s wil toevoegen zal Crisis Coordinatie via

deze vragen uitzetten bij de beleidsdirecties

10 2e

Ad 6 Ik heb een vraag voor het RIVM wat doe ik daarmee

Vragen voor het RIVM of het OMT kun je sturen aan collega s van PG

@minvws nl en |
vragen en coordineren richting het RIVM Om de coordinatie en afstemming van deze vragen soepel te laten verlopen zullen er

vanuit het crisis coordinatie team liaisons bij de verschillende overleggen worden aangesteld

@minvws nl EB1

@minvws nl inventariseren de10 2e 10 2e



366596

HiEdS™1
10 2e e

10 2e

To minvws nl]
Cc

10 2e

10 26From

Sent

Received

Voorstel parlementair proces corona aanvullinq TB en debaU docx

Mon 3 30 2020 9 08 20 AM

Mon 3 30 2020 9 08 21 AM

10 2e} 10 2eHi ei

Bijgaand het voorstel parlementair proces Corona aangevuld met het debat

Wilien jullie hiernaar kijken en aangeven of jullie hiermee akkoord zijn

Dank

10 2«

10X29

Coordinerend Beleidsmedewerker Ethiek

Ministerie van Volkseezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
m i nvws n l

101 29
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Hlil M I@minvws nli

|@minvws nll^Dk|nstpostbus Digcteur BPZ[
jminvws nll |EEZ3l|Bii^S©rrinvws nl]

10 2e 2eTo iminvws nll

H@minyws nl]m m 10

Merer 1 1 iminvws nl]

@minvws nl] m invwsml]

3M@rriinvwsTil]j_B

m m ihl m

m minvws nl] |

@minvws nl]

m w

minvws nl] I
| [^^3@rn invws nl]

|@minvws nl]

|@minvws nl] | [DS^I@m i nvws n I]m m m m

From

Sent Thur 3 26 2020 12 19 44 PM

Subject RE even ter bespreking straks OTCB vrijdag 27 3 proces kamerbrief

Received Thur 3 26 2020 12 19 45 PM

Zo snel mogelijk maar uiterlijk vrijdagochtend 10 00 uur voIgt het interdepartementale voorstel voor afstemming vanuit de NCTV

Goed om dit mee te nemen voordat wij onze afspraken definitief maken

Groeten

10 2e

^^^^@minvws nl

Verzonden donderdag 26 maart 2020 12 29

|@ m invws nl ^M
l@minvwsml ^H

10 2eVan

N 10 2S I ^«a minvws nl Dienstpostbus Directeur BPZ

^M@minvws nl

Aan QJ

10 2eI
l@minvws nl |@minvws nl

10 2S|@minvws nl |@minvws nl j |@minvws nlm

EQ 10 2eM@minvws nl ^B@minvws nl

li|@minvws nl H

|@minvws nl j

|@minvws nl

Onderwerp RE even ter bespreking straks OTCB vrijdag 27 3 proces kamerbrief

|@minvws nl |
|@minvws nl

iTn m m

10 2e 10 2M ^J@minvws nlM w

10 2e

Goed idee Ook weer aanvullend daarop nog 2 punten
MBTCb

Doorsturen inkomende mails brieven etc

Tot straks

Groet

Van I | ^^^^J@minvws nl

Verzonden donderdag 26 maart 2020 11 57

I jj@minvws nl Dienstpostbus Directeur BPZ

| ^^@minuw£ nl

l@minvwsml ^H

|@minvws nlAan

10 2e

I0 2e

S i@minvws nl

|@minvws nl

S minvws nl I minvw^nlI minvws nlm fij m

2eIHminvws nl minvws nlm fsj

MSBl@minvws nl j
@minvws nl |

|@minvws nl

@minvws nl |
^|@minvws nl| 10 2e^fl@minvws nl

EEBH
Onderwerp RE even ter bespreking straks OTCB vrijdag 27 3 proces kamerbrief

10 2e

hierop zou ik ook graag vanmiddag soort gelijk proces willen bespreken m b t vesturen Kamervragen voor na debat

AanvMjggd

Verzonden donderdag 26 maart 2020 11 25

Aan _Dienstpostbus Directeur BPZ

nl~

10 2eVan

l@minvws nl

l «M

10 2b

jE 10 2e

@minvws nl

yB@minvws nl10 2e l
10 2e

10 2e

|@minvws nl m

{1 minvws nl ^B@minvws nl minvws nl

E 1° 2e I j 10 2e

io 2e

10 2»

^B@minvws nl

10 2e1 |@minvws nl 10 2e |@minvws nl [«
10 2e

10 2e

10 2e|@minvws nl

10 2e|@minvws nl @minvws nlI0 2e
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Onderwerp even ter bespreking straks OTCB vrijdag 27 3 proces kamerbrief

Hi

PG stelde gisteren onderstaand proces voor voor de volgende Kamerbrieven Volgens mij zouden we dat proces nog iets kunnen

aanscherpen dus hieronder een voorstel Misschien goed om straks even te bespreken

10 2e 10 2eH 1

10 2e 10 2e

Groeten

10 2© e 10 2eMevr

Waamemend adviseur bestuuriijke en politieke zaken van minister van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Dlrectie BPZ

Parnassuspiein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

uESm minvws nl

|5e verdiepingl

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 21 04

Aan l@minvws nl

DB
|@minvws nl I

10 2e|@minvws nl |@minvws nlCC H

l | l 2«| 5 minvws nlm

nl~ ‘

Onderwerp OTCB vrijdag 27 3 proces kamerbrief

|@ minvws nlP] m

Hi alien

Agendapunt voor otcb vrijdag het bespreken en vaststellen van proces wekelijkse kamerbrief

Ons voorstel zou zijn om het proces dat

aan te scherpen

bij voorkeur aankondiging van onderwerpen voor het weekend en deze aankondiging afgestemd met

deze week stuurde daar te agenderen en op aantal punten10 2e
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directeur

uiterste deadline teksten dinsdag 17h ipv 19h

indien teksten al eerder verzonden kunnen worden heel graag
teksten zo kort en bondig mogelijk

Zou dat iets zijn

10 2s

Dr 10 2s

Senior beleidsadviseur crisisteam coronavirus a i | gezonde leefomgeving

“—BIB
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To Dienstpostbus Directeur BPZ| iminvws nl]
10 2eCc yminvws nl] iminyws nl]

m

uaiaHlfftMfeQB@minvws nl]
From

Sent Fri 3 20 2020 1 50 07 PM

Subject Inwerkdossier voor opvolger Bruno

Received

2ehfliMfeQl@minvws nl1 MfcQU@minvws nll

10 2s

Fri 3 20 2020 1 50 08 PM

Dag dames

Dank voor het willen helpen Volgens mij is het de bedoeling dat deze documenten gedeeld worden met de nieuwe

bewindspersoon Zouden jullie twee een voor Hugo en een voor Martin dossiers willen maken met de volgende informatie De

documenten zijn te vinden in de map G \COVID 19

Inwerkdossier coronavirus

Kopje Brieven minister Medische Zorg en Sport over corona G \COVID 19\Brieven MMZS

Kopje beantwoording op Kamervragen minister Medische Zorg en Sport over corona G \COVID 19\Kamervragen
MMZS

Kopje Overige brieven aan de Tweede Karner over corona G \COVID 19\Brieven overig

Kopje Kamervragen overig G \COVID 19\Kamervragen overig
Kopje Adviezen van het Outbreak Management Team OMT G \COVID 19\OMT adviezen

Kopje Dagrapportages en omgevingsbeelden vanaf 24 februari 2020 G \COVID 19\Sitraps en omgevingsbeelden vanaf

2402

Het zijn een hoop documenten dus onze dank is groot

Hartelijk dank

10 2e

10 2e e 10 2e S minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 07 55

Aan IH 10 {2e |@minvws nl

tililia lfilminvw^nl10 2e I0 2e2@minvws nlCC

|@ minvws nl

Onderwerp inwerkdossier voor opvolger Bruno

m

10 2e mHoi lei

We moeten ons voorbereiden op de komst van een nieuwe BWP Op verzoek van Hugo en SG kunnen jullie helpen om een

inwerkdossier op het coronoadossier te maken voor een eventuele opvolger van Bruno Bruins Algemene informatie anders dan

smoelenboek BPZ en een overzicht van alle directeuren heeft het BPZ secretariaat en directies hoeft voor nu nog even niet We

gaan ons alleen in eerste instantie hierop richten

Graag de volgende stukken

1 Alle brieven aan de TK over Corona

2 De laatste dagrapportages van het RIVM van afgelopen 3 weken

3 Alle OMT s van de afgelopen 3 weken

Zijn er nog andere documenten waarvan je denkt dat die mogelijk handig zijn om te lezen om erin te komen

Dank

Groeten

10 2e
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10 2e 1 ftto 2ei I0 2e 10 2e

10 2e | M
To @minvws nl]
From

Sent Thur 3 19 2020 3 45 00 PM

Subject FW concept brief Tweede Kamer

Received

concept Kamerbrief aanoak corona LZ 19 maart 1505 uur docx

Thur 3 19 2020 3 45 00 PM

4 Q As met de branches docx

Dit is de Kamerbrief daar staat de verwijzing wel in Punt blijft staan overigens in zo n bericht hoort ggz thuis

^^^^J@minvws nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 33

Aan

Onderwerp FW concept brief Tweede Kamer

Urgentie Hoog

10 2eVan

10 2e 10 2e |@minvws nl

Neem aan dat je hierbij betrokken bent geweest

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 17

Aan 10 2« 10 2e d0 2e^M@minvws nl |@minvws nl

1m minvws nl |
^B@minvws nl

B@minvws nl

|@minvws nl |

Pj m m

10 2« l@minvws nlH

i 2e T @minvws nl

Onderwerp FW concept brief Tweede Kamer

Urgentie Hoog

Hoi alien

Hierbij concept brief voor vanavond

Hugo leestom 16 30 uur

Brief wordt daarna afgestemd met Ncc

Besluit voigt separaat via

^^^^Qmaakt pakketje voor Hugo met brief besluit en statement geschreven door^^^

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 06

Aan

Onderwerp FW concept brief Tweede Kamer

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e[@minvws nl @minvws nl

Gezien de snelheid jullie nu kon net zo snel niet de goede adressen vinden

10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 04

Aan Jonge H M de Hugo I0 2ei 2e ig T1 V

|@minvws nl 7^
@minvws nl

10 2» i0 2e @minvws nlCC

Onderwerp concept brief Tweede Kamer

Beste Hugo en^^^^

Namen^^^^stuur ik jullie hierbij gezien de tijd parallel de concept brief en QenA s over de maatregelen in de langdurige zorg

10 2eGroetJ



366627

To [ iminvws nl] |@minbzk nl] 10 2em m

[minvws nl] i |@dictu nl]£

From

Sent

Subject Re FW Scan van een Xerox MFA

Received

Thur 6 11 2020 8 07 12 PM

Thur 6 11 2020 8 07 15 PM

Hoi

Dat klopt Maar daarom hebben we ook een Belastingdienst met een SOC Ik

ga op basis van je signaal me

Beset dat het risicoprofiel medium blijft maar dat het risico latenter

wordt naarmate Corona langer duurt dan wordt het aantrekkelijker om aan

te vallen

I0 2e cijken hoe we hiermee omgaan

On it

Met warme groet

10 2»

10 2eOn 6 11 20 8 39 PM

Rubricering DepV
| wrote

Ter info

Ik begreep datj
BIO niet afdoenae want dat is niet geschikt bij dit niveau van dreiging

bn anderen door de diensten al waren ingelicht dus dit is vooral ter info Overigens daarmee is voor de backend10 2e

Gr

10 2e

Trek lessen uit andermans fouten Luister iedere week de BNR podcast De Onderzoeksraad der Dingen1 https bnr nl onderzoeksraad
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hlHlflICDl@minvws nll10 2e e

10 2e

To

From

Sent

Subject
Received

Thur 3 26 2020 12 11 19 PM

RE Hierbij de mail over de organisatiestructuur en e mails

Thur 3 26 2020 12 11 20 PM

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag26 maart 2020 12 38

Aan

Onderwerp FW Hierbij de mail over de organisatiestructuur en e mails

10 2 10 126 |@minvws nl

10 2e

Ik stel voordeze mail te gaan versturen Eens

Groeten

I0 2e
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10 2b 10 2e 10 2e

10 2»

11 0

10 2a

10| 2e

10 2e 10 2e 1°K2e

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e
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To 3l@niinvws nll
Cc 1 1 |@minvws nl]v

From

Sent

Subject
Received

[m

Sun 3 22 2020 5 20 59 PM

Crisisstructuur voor in Nieuwslijn
Sun 3 22 2020 5 20 59 PM

Hoi Laura

Ik begreep dat er vanuit onze collega s GGZ behoefte was aan inzicht in crisisstructuur Onderstaande passage heb ik uit verslag
met koepels gehaald Zou je dit in update kunnen opnemen

Hrnpf

10 2e

Toelichting crisisstructuur communicatie instructies en overleggen Uit verslag Breed koepeloverleg met

het veld dd 16 3

1

De directeur Publieke Gezondheid VWS rnw

bestaat

Hoofdspoor 1 Outbreak Management Team OMT en Bestuurlijk Afwegingsoverleg BAO zie folder

https www rivm nl sites default files 2018

ll 20180704 20Brochure 20landeliike 20adviserinq 20bii 20infectieziekte0 o20dreiqinqen 20en 20

crises° o20v2Q18def Q pdf
o Het OMT bestaat uit experts op het gebied van infectieziektenbestrijding die VWS adviseert^Het OMT staat onder

leiding van de directeur Centrum Infectieziektenbestrijding CIb van het RIVM i

zitten verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd waaronder de artsen infectieziektenbestrijding

epidemiologen virologen en medisch microbiologen
o Het BAO adviseert de minister in dit geval MMZS De BAO kern bestaat uit o a de VNG het Veiligheidsberaad

de GGD en de meest betrokken koepels Soms zijn ook andere departementen betrokken

Hoofdspoor 2 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing ICCB en de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing
MCCB

o In de ICCB en MCCB komen resp de departementen en bewindspersonen samen Zij kijken in de voile breedte

wat nodig is De besluitvorming in de ICCB MCCB is belangrijk geworden in deze coronacrisis

MMZS vult hierop aan dat het ankerpunt telkens ligt bij experts hoe lastig dat soms ook is Besluiten moeten gebaseerd

zijn op advisering van het OMT BAO en besluitvorming in de ICCB MCCB

I licht toe dat de crisisstructuur in Nederland uit twee hoofdsporen10 2s

10 2e In het OMT

T lid Directie Curatieve Zorg |

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport | Directie Curatieve Zorg |

Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |Parnassusplein 5 2511 VX Den

10 2e

10 2a @minvws nl |
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IIHianai@minvws nl]To

lfLESEH@minvws nl]10 2eCc |@minvws nl]
m

jminvws nr

From

Sent Fri 3 20 2020 9 38 06 AM

Subject RE inwerkdossier voor opvolger Bruno

Received

M

Fri 3 20 2020 9 38 07 AM

10 2eDe koffie staat klaar hoor in huizq

In de COVID 19 map op de BPZ schijf staat nu klaar

Alle Kamerbrieven van MMZS

Brieven van andere bwp
Kamervragen MMZS

Kamervragen andere bwp
Alle OMT adviezen

Sitraps vanaf 24 2

Teksten blauwe brieven

We horen het wel rnocht er nog lets anders moeten worden opgesnord

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 09 37

Aan 10 2eIH |@minvws nl

10 2e 10 2e^2@minvws nl

Onderwerp RE inwerkdossier voor opvolger Bruno

|@minvws nlCC

Maar^^^is er wel

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 2Q maart 2020 09 36

Aan 10 2e l@minvws nlM

^^^@minvws nl10 2e 10 2e1@ minvws nlCC

|@minvws nl

Onderwerp RE inwerkdossier voor opvolger Bruno

Dat wordt lastig we zitten thuis© maar hij is van harte welkom in voorburg

10 2e I0 2S @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 09 36

Aan 10 2e |@minvws nl

^^^@minvws nl10 2s 10 2e|@minvws nlCC

^^^^^^J@minvws nl

Onderwerp RE inwerkdossier voor opvolger Bruno

Veel dank Hugo wil er ook eeni^^^loopt nog even langs om mee te kijken want die had nog wat ideeen ook om jullie niet

onnodig veel werk te laten doen riep hij

Groeten

d0 12e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 08 50

Aan IH 10 2e |@minvws nl

^^^@minvws nl10 2» 10 2b3@rninvws nlCC

l@minvws nl

Onderwerp RE inwerkdossier voor opvolger Bruno

10 2eHoi

We zijn er mee bezig Ik check bij PG of de crisis draaiboeken handig zijn voor bwp of niet
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10 2eGroeq

10 2« 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 07 55

Aan IH @minvws nl

minvws nl10 2e 10 2e@minvws nlCC

minvws nl

Onderwerp inwerkdossier voor opvolger Bruno

m

10 2e 10X20Hoi Fn

We moeten ons voorbereiden op de komst van een nieuwe BWP Op verzoek van Hugo en SG kunnen jullie helpen om een

inwerkdossier op het coronoadossier te maken voor een eventuele opvolger van Bruno Bruins Algemene informatie anders dan

smoelenboek BPZ en een overzicht van alle directeuren heeft het BPZ secretariaat en directies hoeft voor nu nog even niet We

gaan ons alleen in eerste instantie hierop richten

Graag de volgende stukken

1 Alle brieven aan de TK over Corona

2 De laatste dagrapportages van het RIVM van afgelopen 3 weken

3 Alle OMT s van de afgelopen 3 weken

Zijn er nog andere documenten waarvan je denkt dat die mogelijk handig zijn om te lezen om erin te komen

Dank

frrnpfpn

I0 2e
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minvws nll GroepDBPZ advis«urs[ @minvws nl]
WllltMtBl@minvws nll

I0 2e 10 2»To @minvws nlj

Cc

From

Sent Mon 3 23 2020 3 37 20 PM

Subject RE Overzicht crisisoverleggen
Received

m

Mon 3 23 2020 3 37 21 PM

Vanuit crisisteam geen aanvullingen

GroetJ 10 2e

BEBa@minvws nl10 C2sVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 11 40

|@minvws nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl Groep DBPZ adviseursAan

| 5 minvws nl

2» 10 2e 10 2e s 10 2e|@minvws nl |@minvws nlCC

Onderwerp RE Overzicht crisisoverleggen

Geen aanvullingen van mij kant heb net de actiepunten van de OTCb doorgemaild daarin staat ook een verzendlijst

Groet 10 2«

BEBl@minvws ni

Verzonden maandag 23 maart 2020 11 27

Aan

CC |
Onderwerp RE Overzicht crisisoverleggen

10 2eVan

10 2e

10 2«

0 2e

10 2e

minvws nl Groep DBPZ adviseurs @minvws nl

10 2e s@minvws nl @minvws nl

Top Wie zitten in OTCB Zijn directeuren van LZ kolom daar ook op aangehaakt
aangezien ons crisisoverleg om 9 30 uur ingepland staat

Het is nog niet compleet voor de DGLZ kolom maar tijdstippen van die overleggen worden vanmiddag om 14 uur nog besproken
dus kandaarna aangevuld worden

i nvws n l

Verzonden maandag 23 maart 2020 10 51

Aan

10 2eVan

@minvws nl

10 2b^[@minvws nl

Onderwerp RE Overzicht crisisoverleggen

CC

Aanvullingen Graag

10 2e 10 2e l S minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 14 57

Aan Groep DBPZ adviseurs^H
vws nl

2e | £ minvws nl

10 2e I0 2e e 10 2e l@minvws nlCC

Onderwerp Overzicht crisisoverleggen

Hoi alien

Vanuit verschillende hoeken komt de vraag of er een overzicht kan komen van de crisisoverleggen die eventueel verspreid kan

worden intern Met dank aan input van aantal van jullie ben ik tot onderstaande overzicht gekomen
Mocht iemand nog aanvullingen hebben hoor ik het graag vandaag 17 uur

aangesloten checkt dit dan ook nog even

10 2e die tijdelijk bij crisisteam is

Alvastdank

Overzicht crisisoverleggen intern



366640

Overleg Wie Frequent ie

Update overleg met MZS DagelijksMZS MZS DGV PG DCo

Coronaoverleg AZ DagelijksAZ SG AZ MP RIVM DGV

Crisisoverleg Corona in relatietot BES Dagelijks van 15 45

16 30 uur

Stas Staatssecretaris SG

7 I

adv SG adv stas

Crisisoverleg Corona in relatie tot GGZ

BW MO

Dagelijks van 16 30

17 15 uur

Stas Staatssecretaris PA

stas DGCZ MO

CZ

DCo

nj

w

m

adv10X2C

stas adv DGCZ

DagelijksDGV BTCB DGV PG DCo CZ IZ

CN GMT Jen IGJ

DGLZ MO LZ Z Jeugd

DCo CZ FEZ PA MVWS

Dagelijks van 9 30

10 30 uur

DGLZ Corona Continuiteitstearm LZ

DGCZ kolom crisisoverleg of Dagelijks 8 3Oof 9 00DGCZ DGCZ GMT M

31of uur

Domeinoverleg LZ ouderenzorg en

gehandicaptenzorg

LZ Actiz zorgthuisnL

Verenzo VGN en

NVAVG

LZ is secretaris

Dagelijks om 11 00 uurLZ

10 2e 10 2 10 C

Jeugd Domeinoverleg Jeugd Jeugd J V OCW VNG

BGZJ beroepsgroepen

clientenorganisaties
lederin MIND LOC Per

Saldo OZJ

Secretariaat

Dagelijks om 11 00 uur

10 2e

10 2eEr is niet 1 domeinoverleg Partijen worden

bilateraal op de hoogte gehouden

DagelijksMO

• Daarnaast zijn er voor MZS incidentele overleggen om te spreken over actualiteiten en dergelijke hier schaar ik ook de

interdepartementale overleggen en de MCCB s onder

• In het OMT zitten RIVM huisartsen infectiezieketendeskundigen etc
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H MfeDl@minvws nll ifeaflIfeDI@minvws nll _Groep DBPZ

lllKll HfeBl@minvws nll

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«To

adviseursD aminvws nll

Hi 10 2e 10 2eCc @minvws nl]
10 2aFrom

Sent Tue 3 17 2020 2 49 32 PM

Subject RE Overzicht crisisoverleggen
Received Tue 3 17 2020 2 49 32 PM

Er is ook een VWS intern crisisoverleg met pSG adv pSG dBPZ pldBPZ dOBP DCo

principe dagelijks rond 9 30 9 45
| en BVA | | inU 2«1 10 {2b

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 15 05

Aan

CC |
Onderwerp RE Overzicht crisisoverleggen

jQl@minvws nl _Groep DBPZ adviseurs

gl@minvws nl

[@minvws nl

^J@minvws nl

m

101 26 am

BTCb is in principe van 11 11 45 maar zeer flexibel dus veranderd nogal eens

10 2e 10 2e

I0 2el

10 2e 10 2» 10 2» 10 2»

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2»

10 12 10 2«

10 2e
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10 2e io 2«io 2«

10 2e

10 2e

10 2 J10M2e 10M2e

10 2e

Dubbel
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HQ^^^H lKEBI@minvws nl

hWlEK3l@minvws nll

I 10 |2e

ji io 2e Mman i°x2e o

Hi 10 2e

10 2« 10 2eTo 0 minvws nl]

10 2e

10 2e

Cc |@minvws nl]
From

Sent Thur 3 26 2020 8 37 51 PM

Subject RE Proces kamerbrief zoals net metBEBBldooraesoroken
Thur 3 26 2020 8 37 51 PMReceived

Top Ik verstuur m naar OTCB

10 2»

H
■■Dr 10 2e | Senior beleidsadviseur Crisisteam Coronavirus a i Gezonde Leefomgeving

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport | Directie Pubiieke Gezondheid | Afdeling Openbare en Jeugdgezondheidszorg

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 [ 2500 EJ | Den Haag

©minvws nl10 2e10 2e

www riiksoverheid nl

10 2» 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 21 31

Aan I0 2e 10 126 1 o 2e 10 2«|@minvws nl |@minvws nl

l@minvws nl

10 2» 10 2e 10 2«|@minvws nl |@minvws nlCC m

Onderwerp RE Proces kamerbrief zoals net me1 doorgesproken10J 2e

Hi

i werk nog een kleine aanvulling van^^^^en mijn kant vooral wat betreft Kamervragen ook afgestemd met

stuur jij door naar OTCB voor morgen
Opal^Jiy

Gmeten

10 2e

M R» » 10 2eMevr

Waamemend adviseur bestuurlijke en politieke zaken van minister van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport j

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

iminvws nlp]

5e verdiepingl

10 2s 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 19 23

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@minvws nl l@minvws nlm

minvws nl

I l 10 2e @minvws nlCC



366647

Onderwerp RE Proces kamerbrief zoals net met ^^^^doorgesproken

Top

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy coin

101 28 10 2e

10 2e s

10 2e

10 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e I0 2e

10 2e 10 2e
Dubbe
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[ ItHfeBS @minvws nl] ltMEH»3 minvws nll 10 2aTo

10 2eminvws nl] |@minvws nl]
From

Sent Fri 3 20 2020 3 54 51 PM

Subject FW contact over reanimatiebeleid first responders
Received

PHOTO 2020 03 20 15 38 34 jpg

M

Fri 3 20 2020 3 54 52 PM

Ha alien

Even een update

Vanavond is er overleg bij NRR Wetenschappelijke raad HartslagNU en AZN sluiten aan RIVM levert inhoudelijke corona

informatie is pas op laatste moment uitgenodigd dus hopelijk gaat dat goed
Vannacht zaterdag ochtend komen ze met een aangepaste richtlijn reanimatie in tijden van corona

AZN heeft bijgaande bericht geplaatst linkedln waarin staat dat ze gaan komen tot een landelijke richtlijn

Die zal via AZN onze kant opkomen waarschijnlijk zaterdag
Onbekend hoe het onze kant op komt misschien met verzoek om die landelijk te bekrachtigen politieke rugdekking
Vraag is of dit nodig is als het al een landelijke richtlijn is

Heb met PG overlegd over de vraag of het logisch is om aan OMT te vragen hier iets over te

adviseren Zij denkt van niet want de inhoudelijke deskundigen bij de NRR hebben er al wat van gevonden dus niet

noodzakelijk dat de deskundigen van het OMT zich ook nog over de inhoud buigen

10 2e

Als ik het nieuwe stuk dit weekend krijg stuur ik het aan

IlIOHSQlen heoben de politie gebeld en de brandweer gemaild SuperfijnM

Groet

|en bespreken we of het OMT nog iets kan toevoegen10 2e

10 2e

10 2e @minvws nlVan D 10 2e

Datum donderdag 19 mil 2020 7 14 PM

Aan

sTntiglobal com
_

Mi amc uva nil

Kopie Margieet

fij

j^j^ffiambulanc
ez

l@amc uva nl

|@reammatieraad nl |

^B^rpauiinatieraad nl Hartveilig Woneu10 2e 10 2em

10 2e 10 2el@wxs nl | @wxs nl

l@ravzhz nl

Fj

l@ravzhz nl |10 2e 10 2S

@ambulancezorg nl10 2e 10 2e 10 2e »
10 2e @minvws nl

Onderwerp RE contact over reanimatiebeleid fnst responders

Beste alien

Zojuist even gesprokej^erHiet volgende toegelicht Vaniniddag hebben collega en ik met|
gesproken over het voorstel van

mening dat eerst een medisch inhoudelijke beoordeling meet komen of de reanimatie richtlijn tijdelijk moet worden

lierzien ivm corona

10 2e

VWS srnpt de ongemstheid en onduidelijk ook op het ethische vlak en is van10 2e

Dat hoeft niet perse in het bijzijn van bijvoorbeeld brandweer Nederland en de nationale politie Ik laat het aan de NRR

wie hier wel bij moet zijn Het RIVM biedt op verzoek van VWS inhoudelijke kennis op het gebied van Corona en

infectierisico

VWS zal morgen contact opnemen met brandweer Nederland en de nationale politie om de aanpak te bespreken Zij zijn
uiteindelijk uiteraard van belang voor het ethische punt en voor de inzet vanuit de meldkamers

Laten we eerst stap 1 zetten de medische afwegmg Het zou mooi zijn als daai morgen een flinke slag op gemaakt kan

worden

Groet | 10 2e



366648

10 2e 10 2e |@ambuIancezorg nlVan

Datum donderdag 19 mrt 2020 5 42 PM

Aan a reanimatieraad nl HHH| Ci

BB@stanglobaLcoirO tma77 stauglobal wx^^7 J

minvws nl Hartveilig Wooenm

10 2e @wxs nl

|@ravzliz til

@ainbulancezorg nl

nva i l^

Kopie Margieet
Ondenverp RE contact over reammatiebeleid first responders

@amc uva nl

@reanimatieraad nl I

10 {2e @ravzliz nl | C10 2e

10X28 10 2e

Dag alien

Voorstel klinkt voor normale omstandigheden acceptabel in de huidige omstandigheden ervaar ik echter een tijdsdruk welke niet

helemaal past bij dit voorstel Tenzij we morgen avond met alle partijen bij elkaar komen die er in dit dossier toedoen Ik weet niet

in hoeverre VWS bijvoorbeeld Brandweer Nederland en Politie Nederland al heeft betrokken Ik bel zo nog opnieuw metKE

En kom dusterug op de mail

Met vriendelijke groet

10 2e

AMBULANCEZORG

NEDERLAND

10 2e Ambulancezoi g Nederland

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 128

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

I0 2e 31 0 88 38 38 20031

l@ambulancezoro nl www ambulancezorg nl10X28

lc^^^@reanimatieraad nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 46

Aan

10 2eVan

10 2e^@minvws nl lflKDM@ambulancezorg nl

wxs nl
1

| |@wxs nl 7^Hartveilig Wonen [iiaaai@stanglobal com ttHjjgj@stanglobal com

@amc uva nl

10 2e

REB fBEB^B|@amc uva nn

CC M rp^BEEI^D^nTmatieraad nb

Onderwerp RE contact over reanimatiebeleid first responders

10 2e

van VWS Ik begrijp ook dat zij inmiddels gesproken heeft met^^^^j Het voorstelIk heb zojuist gesproken met

voor VWS is om eerst vanuit de medische kant te kijken naar de protocollen en huidige risico s op besmetting versus de risico s in

een normale situatie Daartoe kan VWS via het RIVM extra expertise beschikbaar stellen Naar aanleiding van de uitkomst van dit

medisch inhoudelijke overleg kan wanneer noodzakelijk een voorstel gedaan worden voor tijdelijke aanpassing van het Reanimatie

protocol waar dan eventueel een ministeriele goedkeuring op wordt gegeven dan wel waarover verder overleg met VWS

noodzakelijk wordt geacht

10 2e

Ik heb vanuit de NRR even [tl[ lfcD]en 10X28 pan deze email toegevoegd

iegene die inhoudelijk meer kan zeggen over eventuele consequenties van aanpassing

10 2e isl I0 2e en

10X28

van het algoritme

kan vanuit het bureau van de NRR eventueel ondersteunen bij planning van het overleg10 2e

Voor de volledigheid De WR heeft morgenavond vrijdag 20 maart een ingelast extra overleg over de huidige situatie en de

eventuele aanpassingen die wenselijk zijn in de gehele keten Mogelijk dat daar iets te combineren is



366648

Ik hoop dat jullie dit zo op willen pakken 10 1d

Metvriendelijke groet

2s

T 31 10 2e

E Q ad nllu^i ceil in i lauci a

Aanwezig 10 2e

Nederlandse

Reanimatie

Raad

Rouwkooplaan 5 2251 AP Voorschoten

www reanimatieraad nl

^^^^ 5 minvws nl10 2«Van

Verzonden donderdag 19 maart 2020 15 12

Aan Maas ^^^@reanimatieraad nl

Onderwerp contact over reanimatiebeleid first responders

10 2eGeachte heer

Graag zouden we even contact met u willen hebben over het reanimatie beleid voor first responders Zou u mij daarover kunnen

bellen Of even kunnen laten weten wanneer u beschikbaar bent voor telefonisch overleg

Alvast bedankt

Groet

I0 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Curatieve Zorg 14e verdieping

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag ] Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

10 2e

El
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To 3@minvws nl] _Groep DBPZ adviseurs[ |@minvws nljm

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 10 41 05 AM

RE Versterking DCC crisisstructuur en parlementair proces

Fri 3 27 2020 10 41 06 AM

Prima hoor ik zal zo eens informeren hoe het staat met de opbouw van de brief

m invws n l

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 32

Aan _Groep DBPZ adviseurs ]
Onderwerp RE Versterking DCC crisisstructuur en parlementair proces

10 2eVan

10 2e |@minvws nl

Ja goed plan Dit is nu al heel fijn om nu al te hebben in de communicatie Laten vanmiddag bellen om inderdaad 1 lijn vorm van

communicatie te houden intern voor de voorbereiding Volgens planning vanmiddag een mail het pand in met alle onderwerpen
is dat overzicht met onderwerpen er al Of nog onderweg

Greet

10 2e

10 29 10 26 @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 25

10 129 10 2e I0 2e|@minvws nl _Groep DBPZ adviseurs

Onderwerp RE Versterking DCC crisisstructuur en parlementair proces

@minvws nlAan

Top
Sprak^^^nog en lijkt ons goed om vanmiddag nadat ook duidelijk is wat uit de BR is gekomen een mail op te stellen met

uniforme deadlines voor aanleverinq van teksten en Kamervraqen bij de BR leden en hierover hetzelfde aan de kolommen toe te

sturen Hebben we 10 2e vanmiddag nog wel even contact over

Groet 10 2e

I0 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 10 00

Aan _Groep DBPZ adviseurs ]
Onderwerp Versterking DCC crisisstructuur en parlementair proces

10 2e @m invws nl

Hi

Zoals gisteren besproken zouden we vanuit BPZ meedenken met PG over hoe we de crisisstructuur kunnen versterken vanuit

zijn we tot deze

versterking gekomen en hebben we een procesje uitgelijnd voor Kamerbrief en kamervragen Deze vinden jullie bijgevoegd

10 2«BPZ en hoe we het parlementair proces goed kunnen inregelen Samen me

DGV heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de versterking van de crisisstructuur vanuit BPZ dus daar kunnen we mee aan

de slag Het parlementair proces ligt vandaag als mededeling voor in het OTCB Als daar geen opmerkingen uit komen is dat

ook de way to go voor de komende tijd ©

Groeten

10 2e

I0 2e e 10 2eMevr

Waarnemend adviseur bestuuriijke en politieke zaken van minister van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e ©minvws nl

5e verdiepingl

10 2e 10 2e l@minvws nlVan
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Verzonden vrijdag 27 maart 2020 08 51

Aan 10 2a 10 2e 10 2e 10 2«|@minvws nl l@minvws nl

a]@minvws nl TO iminywsLnlm

2eminvws nb minvws nlCC W

iltf2SI@minvw5 ni

Onderwerp RE Versterking DCC crisisstructuur

|@minvws nl 5B@minvws nl

Dames

Superl Volgens mij heel helder en een mooie aanvulling op elkaar Hoop dat het iedereen ook rust en helderheid geeft Wij zullen

proberen ons eraan te houden

Mede namens

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2«

DuoDG Volksgezondheid tav Corona aanpak

^| S 77 invws nl

[y

Secretariaat

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag26 maart 2020 21 55

Aan 10 2e ttH^Kli0K2e 10 2e| 10 2eminvws nl |@minvws nl

l lfB@minvws nl @minvws nl

Zel@minvws nl l@minvws nlCC m

|@minvws nl

Onderwerp Versterking DCC crisisstructuur

|@minvws nl |@minvws nlm Nj M m

Beste 10» 2e en

Sinds de wisseling van bewindspersonen zijn liMfeDlen ik in contact om afspraken te maken over het stroomlijnen van VWS

processen in de crisisstructuur Voor een aantal parlementaire zaken hebben jullie al een mail van|||22£^ ntvangen Daarnaast

hebben we nagedacht hoe we onze krachten kunnen bundelen om meer overzicht en inzicht te krijgen In het bijgaande voorstel

wordt een duidelijke rolverdeling tussen DCC en BPZ bij de overlegstructuren geadviseerd DCC kan zich daardoor meer focussen

op de informatiecoordinatie en BPZ kan zorgdragen voor de acties en de bewaking van het proces

In goede samenwerking denken wij hier een betere invulling te kunnen aan de behoefte aan inzicht in crisis en overzicht van de

acties

Met jullie instemming gaan we aan de slag

Met vriendelijke groet
I0 2e
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| lBEHI@minvws nl] ||imi@minvws nl]10 2e ■ 10X20To

l@minvws nll

i| 2bFrom

Sent Tue 3 17 2020 2 39 56 PM

Subject RE Overzicht crisisoverleggen
Received Tue 3 17 2020 2 39 57 PM

M b t de regels die er VWS intem worden doorgevoerd en de commumcatie daaromtrent heeft de pSG ook elke dag een

telefonisch crisisoverleg Varierend tijdstip meestal 09 45u Dit is met dOBP pdOBP dBPZ pdBPZ BVA

afgevaardigden vail DCO en mij
goed dit overleg ook in het overzicht te zettenI0 2e

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e s 10 2s

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 12 10 2e

10 2e



366653

10 2e 10 2 10 2«

10 2e

10 2e

1Q 2ei10 2e} 10K2e

10 2e

Dubbel
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To

■SKI aCc

From

Sent Tue 3 24 2020 11 14 54 AM

Subject RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Received

m

Tue 3 24 2020 11 14 55 AM

Ter info Uit mbtcb nu Tav kamebrief wordt zoveel mogelijk naar vaste structuur gezocht eigenlijk soort droge
voortgangsrapportage en 1 keer per week idd

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiy com

10 2e 10 2e

10 2e e

10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e {HK^ioi[2e} 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e[10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e 10 2eiD 2e

Dubbel
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10 2e e 10 2e

10 2e 10 2e

10 28 4»4 nK2 l 10 [2e

10 2e

10 126 10 26 10 126

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

1O 20 10 126

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 126

Dubbel

10 2e



366654

Dubbel
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10 2s s

10 2e

10 2e

10 2e e 10 2e

10 2e 10 2e

Administrate

I0 2e 10 2e

10 2e a 10 2e

10 2eVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 10 16

Aan |@minvws nl

|@minvws nl |
Onderwerp FW Versterking DCC crisisstructuur en parlementair proces

w

^^3@rn nvws niI 1 10 2eCC m

Hierbij het stuk waar ikje net even over belde

De adviseurs hebben in samenwerking met PG een werkwijze opgesteld voor het parlementaire proces voor coronagerelateerde

zaken

Heel fijn dat jij even goed wilt kijken wat dit voor de werkzaamheden van PZ betekent

Zou mooi zijn als t vandaag lukt om een vertaalslag op papier te zetten

Laat t weten als ik nog ergens mee kan helpen Ik lees in ieder geval graag mee als je iets op papier hebt

kan ^^^bij jou terecht als ze vragen heeft over het stuk10 2e

GroetJ 10 2e

10 2S 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 10 00

Aan _Groep DBPZ adviseurs j 10 2e l@minvws nl
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M}[2 e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e}

10 2e mtypx‘2 io 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e»10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2« e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

10 {2e 10 2e

10 2e l° 2e 10 2e 10 {2e t»H^ |tOie« 10 2e10 2a

10 26 10 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2b 10 2e 10 2s 10» 2e e

10 2b10 2e 10 2e 10 2e
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Dubbel
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To lkpnmail nl]
5 rav nl]

lambulancezorq nllm m m

Teanimatieraad nl] m

PBi@reanimatieraad nl1

10 2e

10 2e

Cc gjraviujll
ravzhz njJI

| [Q^^@minvws nl]

In m m

10 2eistanglobal com] @ravzhz nl|m m m

@ambulancezorg nl]

@ambulancezorg nl]

m Mm

10 29 8 @minvws nl]
110 2»From

Sent Mon 3 23 2020 3 21 54 PM

Subject RE Advies Nederlandse Reanimatieraad inzet first responders
Received Mon 3 23 2020 3 21 54 PM

Beste alien

Afgelopen maandag heeft AZN namens het landelijk kernteam corona ambulancezorg met daarin een vertegenwoordiging van

de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg NVMMA aan VWS gevraagd om duidelijkheid te organiseren
met betrekking tot het reanimatiebeleid door first responders burgerhulpverleners politie brandweer

VWS heeft daarop de Nederlandse Reanimatieraad gevraagd te bezien of de huidige Nederlandse reanimatie richtlijnen herzien

moesten worden nu het corona virus onder ons is VWS heeft het RIVM gevraagd hieraan bij te dragen met medisch inhoudelijke
corona kennis Afgelopen vrijdag heeft de Nederlandse Reanimatieraad samen met een vertegenwoordiging van de AZN

HartslagNu RIVM en NVMMA hiertoe een advies opgesteld Afgelopen zaterdag heeft het bestuur van de Nederlandse

Reanimatieraad bestaande uit de Nederlandse Hartstichting het Nederlandse Rode Kruis HetOranje Kruis en de vereniging van

Artsen VVAA dit advies vastgesteld Daar wil ik u alien hartelijk voor bedanken

Vandaag is het advies gedeeld met de betrokken departementen Op basis daarvan verzoeken wij u alien conform het advies te

handelen en de aanbevelingen uit te voeren

Wij zijn ons bewust dat de inter nationale inzichten met betrekking tot de besmettelijkheid en overdracht van het SARS CoV 2

virus snel gaan en de situatie binnen een aantal weken weer anders kan zijn Zodoende vraag ik u ons op de hoogte te houden

van de evaluatie en mogelijke herziening van de richtlijn

Met vriendelijke groet

10 [2«

1° 2e

Directie Curatieve Zorg

Parnassusplein 5

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

T 31

aminvws nl

h
Miniiterie vtn Voliugnondheid
Welii|ften Sport

10 2e 10 2e |@kpnmail nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 16 02

Aan aa@a mbulancezorg nl

^|@rav nl

m

rea n ima tieraadnl ^^B
|@ reanimatieraad nl

|@ravu nlCC M m m m

l 2esW EEa@stanglobal com

iifij3B@ambulancezorg nl |
^J@minvws nl

|@ravzhz nlm m i

260^2B@minvws nl

ambulancezorg nl

Onderwerp Re Advies Nederlandse Reanimatieraad inzet first responders

m m

m m

Beste alien

Ik heb gemaild gebeld en geappt met VWS En ik heb geen antwoord nog Ondanks duidelijke afspiaken daarover die

gisteravond zijn gemaakt
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kmmcn jullie hel advies alvast in een NRR brief zetten zodat die dan meteen 11a akkoord

VWS OMT RIVM met de anderen kan worden gedeeld

10 2e10 2e bn

Groet

10 2e

10 2e I0 2e l@ainbulancezorg nl wroteOn 23 Mai 2020 at 15 55

Dag alien

In alle drukte toot op heden nog geen verdere info terugkoppeling ontvangen vanuit VWS OMT lemand anders wel

Gezien hettijdstip wordt het anders een flinke uitdaging om dit vandaag overal goed weggezet te krijgen Hartslag Nu

wil vandaag de informatie delen lijkt me ook terecht Daar gaan we dan als AZN op aansluiten

is er een formeel NRR advies brief notitie welke we met de AZN leden kunnen delen Ook

richting brandweer en politie Dat zou ons erg helpen

10 2e@

Met vriendelijke groet

10 2a

image001 png

10 2e Ambulancezorg Nederland

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 2e

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

10 2b31 0 88 31 0 88 38 38 200

l@ambulancezorq nl www ambulancezorq nl10 2s

Oorspronkelijk bericht

10 2e 10 2e @kpnmail nlVan

Verzonden maandag 23 maart2020 10 44

[|WTgQ|fa minvws nlAan

10 2e 10 2eambulancezorg nl rav nlCC m
m

l@ravu nl M

IBIS S stanglobal com |
Onderwerp Advies Nederlandse Reanimatieraad

reanimatieraad nl E fij

l@ravzhz nl ^■@reanimatieraad nl

Zou je zo gauw het advies is vastgesteld in het OMT dit willen delen met alle mensen in de cc van deze mail

Bij voorbaat dank

10 2e
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igfJiUE3|@minvws nl] i MSS l@minvws nll10 2e t10 2a i 10 2«To

^B [^BE^aB@minvws nl1

From

Sent

10 2e

Sat 3 21 2020 2 16 17 PM

Subject RE Abortushulpverlening en event lock down

Received Sat 3 21 2020 2 16 17 PM

Je had ook nog het mailadres tegoed van het RIVM waar de abortuskliniek sector naartoe kan voor afstemming mbt hun

richtlijnen Dat is @rivm nl10] 2e

Groeten

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 36

Aan 10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e s|@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp FW Abortushulpverlening en event lock down

m

De wondere wereld het is nu even bij PG belegd

10 129 10 29 @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 25

Aan 5 minvws nlm m

5 minvws nlCC

Onderwerp Abortushulpverlening en event lock down

Ik heb eerder deze week contact gehad met^^^Si v m de continuering van de abortushulpverlening tijdens deze periode Nu

kreeg ik van de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen onderstaande e mail waarin gesproken wordt

over een lock down Van mfllEQlbeoreep ik dat ik daarvoor het beste met jou contact kon opnemen

Het is wel van belang dat abortushulpverlening door kan gaan tijdens een lock down Probleem is natuurlijk dat dit geen
verzekerde zorg is Ook geen medisch noodzakelijke zorg En dus eigenlijk nergens onder valt ook niet onder de Wet PG

Vraag is dus hoe en wat

Hoor graag van je

I0 2eGrt

10 2« 10 29 l 5 gmail comVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 29

10 2e 10 2e @minvws nlAan

Onderwerp nagekomen vraag

Er kwam nog een vraag die je liopelijk kunt meenemen in een overleg met crisisteam

Wat is de positie van de abortusliulpverlening klinieken als er een lockdown komt

Kimiien mogen en of moeten er dan klmieken dicht

Vooralsnog krijg ik geen signalen dat men dicht wil overigens

Stuur jij bij gelegenlieid nog het bericht van het OMT naar mij

Dankjewel en groet

10 2e
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To ■minvws nl]

|@minvws nl] 10X26 10 2e 10X26Cc 1 1 @minvws nl]
Bl@minvws nl1

I0 2eFrom

Sent Tue 3 17 2020 7 16 45 PM

Subject RE overzicht crisisstructuur VWS corona

Received Tue 3 17 2020 7 16 45 PM

Ok Laten we het nu zo

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 12

an Hj jH @minvws nl

C vws nl 10 2» 10 129] 10 2e|@minvws nl

Onderwerp FW overzicht crisisstructuur VWS corona

Ik vind het nog een beetje lastig om een overzicht te krijgen van de crisisstructuur binnen VWS Ik denk dat ik daarvoor net

even wat handige mails gemist heb Misschien kun jij overzien voor welke mails een cc handig is

Op basis van watfiESJstuurt het volgende waarbij ik vooralsnog het antwoord schuldig moet blijven op de vraag waar alle

afkortingen voor staan

Groet 10 2e

Crisisorganisatie

VWS

DCC VWS is opgeschaald

Overleggen

Dagelijks afstemmingsoverleg met de minister

Dagelijks afstemmingsoverleg met de directeur generaal
NCC

NCC is opgeschaald IAO dagelijks
ICCb en MCCb maandag en donderdag
BTCb dinsdag woensdag donderdag vrijdag hierin zijn Esther Stan vertegenwoordigd

Rapporteert aan DCC voor zover het beperkt is tot VWS onderwerpen

Rapporteert aan NCC voor zover het departement overstijgende zaken betreft

Betrokken actoren

VWS RIVM NCC departementen GGD en huisartsen ziekenhuizen koepels

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 35

Aan

Onderwerp RE overzicht crisisstructuur VWS corona

10 2e 10 2e @minvws nl

Ha 10 2e

al moet ik straks wellicht weer terug het ziekenhuis in10 2s

In het rood in jouw vorige mailtje mijn antwoorden

Groeten

10 2»

10 2e 101 29 l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 12

Aan

Onderwerp RE overzicht crisisstructuur VWS corona

10 2e 10 2e @minvws nl
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Ik kan me goed voorstellen dat het complex is 10 2e

Als ik het goed begrijp is het BTCb het crisisoverleg op ambtelijk niveau waarbinnen CZ vertegenwoordigd is door MT of

directeur Ja klopt

Weet jij of dit BTCb dan onder het DCC hangt of rapporteert het in de afstemmingsoverleggen met de minister of is het NCC

het gremium waaraan zij rapporteren Volgens mij is het deels DCC voor punten die binnen VWS vallen en deels NCC voor

departement overstijgende zaken

10 2a 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 07

Aan

Onderwerp RE overzicht crisisstructuur VWS corona

10 2e 10 2e l@minvws nl

Het is ingewikkeld aangezien het nu veel breder is dan alleen VWS Voor nu focus ik me op het deel van VWS Onderstaand is

weergegeven hoe de crisisstructuur nu binnen VWS Ioopt ^^^en llUIfeDIzitten hierbij vooral bij het BTCb In de bijlage een

voorbeeld van wie er bij het BTCb van 12 03 allemaal aanwezig waren

vws

DCC VWS is opgeschaald

Overleggen

Dagelijks afstemmingsoverleg met de minister

Dagelijks afstemmingsoverleg met de directeur generaal
NCC

NCC is opgeschaald IAO dagelijks
ICCb en MCCb maandag en donderdag
BTCb dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Betrokken actoren

VWS RIVM NCC departementen GGD en huisartsen ziekenhuizen koepels

Daarnaast komt het OMT nu ook regelmatig bij elkaar waarvan de adviezen in het BAO worden besproken waar^^^en ^
vanuit CZ ook aanwezig zijn

Hopelijk is dit het antwoord op je vraagl

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 14 38

Aan

Onderwerp overzicht crisisstructuur VWS corona

10 2e 10 2e l@minvws nl

erjmj^in zitten Hij wil[tlfllfcQ] vraaat of jij een overzicht hebt van de crisisorganisatie van VWS mbt corona Dus waaij
een dergelijk overzicht kunnen uitleggen als we morgen met de veldpartijen ggz spreken

10 2e

GroetJ 10 {2e
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10 2e

10 2e

10 ae 3

10 2e

10 2e

To |@kngf nl]

|@minvws nl]Cc

From

Sent Wed 3 18 2020 3 02 17 PM

Subject OMT advies

Received Wed 3 18 2020 3 02 17 PM

PG 203336 A docx

PG 203336 B pdf

Zoals net toegezegd hierbij het OMT advies

Verdere afspraken
ik zal checken of een bevestiging dat fysio s behoren tot de cruciale beroepen tot de opties behoort

Wat betreft vergoedingen zijn jullie zelf in gesprek met verzekeraars en doen wij vanuit VWS even niets

Spreek je morgen
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Interne crisis overleggen 18 maart

Overleg Wie Frequence

Update overleg met MZS DagelijksMZS MZS DGV PG DCo

Coronaoverleg AZ DagelijksAZ SG AZ MP RIVM DGV

Crisisoverleg Corona in relatie tot BES Dagelijks van 15 45

16 30 uur

Stas Staatssecretaris SG

ZJCN 1
10 2e | DCO

adv SG adv stas

Crisisoverleg Corona in relatie tot GGZ

BW MO

Dagelijks van 16 30

17 15 uur

Stas Staatssecretaris PA

stas DGCZ MO

BiiaifeQl of[B cz

MTTgj
DCo

PJ

adv

stas adv DGCZ

Beleidsteam crisisbeheersing BTCB Dagelijks meestal

11 00 11 45 uur

DGV DGV PG DCo CZ IZ

CN GMT J en IGJ

Corona Continuiteitsteam Langdurige zorg DGLZ MO LZ Z Jeugd
DCo CZ FEZ Meva PA

MVWS

Dagelijks van 9 30

10 30 uur

DGLZ

DGCZ kolom crisisoverleg HI of Dagelijks 8 30 of 9 00DGCZ DGCZ GMT

uur

P7q

dOBP pdOBP dBPZ

pdBPZ BVA MilfflfcQM

DCo |
adv pSG

VWS als werkgever nieuwe regels en

communicatie

Dagelijks meestal 9 45pSG

uur

| en

Domeinoverleg LZ ouderenzorg en

gehandicaptenzorg

LZ Actiz zorgthuisnL
Verenzo VGN en

NVAVG

Dagelijks om 13 00 uurLZ

10 |2» LZ is

secretaris

Jeugd Domeinoverleg Jeugd Jeugd J V OCW VNG

BGZJ beroepsgroepen

clientenorganisaties

lederin MIND LOC Per

Saldo OZJ

Secretariaat

Dagelijks om 11 00 uur

10 2e

Er is niet 1 domeinoverleg Partijen worden

bilateraal op de hoogte gehouden

DagelijksMO
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Externe crisis overleggen

Overleg Wie frequence

BTCb beleidsteam DGV beleid PG Dagelijks10 2e

crisisbeheersing meestal crisisteam

Schriftelijk OTCb operationeel iyj^2| CBA s crisisteam

team crisisbeheersing
Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing
ICCB

Dagelijks

£10 2e Elke maandag en donderdagDepartementen

DGV

Minister olv MPIliUieQI

DGV BB

10 2e

Ministeriele Commissie Elke maandag en donderdag
Crisisbeheersing MCCB 10 2e

Bestuurlijk Afwegingsoverleg
BAO

DGV olv DGV secretaris

10 2a

van PG

Directeur Clb voorzitter

veiligheidsraad GGD GHOR

VNG IGJ ministerie I W

eventueel SZW J V indien

nodig worden

vertegenwoordigers van

andere betrokken ministeries

of veiligheidsregio s

uitgenodigd

RIVM huisartsen

infectieziekten deskundigen

Outbreak Management Team

OMT

Dagelijks rond 10 uurIAO interdepartementaal
afstemmingsoverleg
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From

0 2eTo I0 2e 10 2e

I0 2e

Subject
Date

Attachments

RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

dinsdag 31 maart 2020 16 30 04

Backup info Fondsen Covid CMC xIsx

COVID19 HOH capaciteit proiectie 3 mnd xlsx

Fondsen Covid 19 Medisch Niet Medisch xlsx

FW Bevoorradina voor 3 en 6 maanden exclusief Aootheek CUR pdf

Fwd Inventarisatie qeneesmiddelen rondom Covidl9 voorraden en tekorten HOH aanvullina pdf

Kooie van COVID19 HOH capaciteit proiectie 3 mnd xlsx

Re Inventarisatie qeneesmiddelen rondom Covid 19 voorraden en tekorten Saba pdf

Re Inventarisatie qeneesmiddelen rondom Covid 19 voorraden tekorten Statia pdf

BES OMT COVID19Scenarios pptx

Advies le OMTCariben COVID 19 pdf

Hierbij mijn oogst

Allerlei mail vanuit de ziekenhuizen onverkort bijgevoegd

OMTCariben powerpoint

RIVM advies

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Flaag

10 2e

|@minvws nlE |
www riiksoverheid nl

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

Administratief
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vvwvv rivm nl en Committed to health and sustainability
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if lMaiffilM@minvws nll10 |2eTo

From

Sent

Subject
Received

_Dienstpostbus DCC VWS

Tue 3 31 2020 12 56 15 PM

RE Besluitenlijst mBTcb 31 maart

Tue 3 31 2020 12 56 15 PM

Dank^^S we zullen het meenemen Het was ingebracht door

imderaaacT
maar ik kan mij voorstellen vanuit haar rol als^10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 14 23

Aan Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Onderwerp RE Besluitenlijst mBTcb 31 maart

HallomflMDB ik was hier zelf niet bij maar het lijkt me dat deze actie verkeerd toebedeeld is Dit lijkt me iets voor GMT is ook

onderdeel van DGC2 ipv directie CZ

DGCZ gaat vormgeven hoe we om kunnen gaan met wijzigingen op kwaliteitscriteria van hulpmiddelen

Groeten ^

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 57

Aan 10 2e 10 2eSGl@minvws nl minfin nl

10 2e Hti0X2 il|@minvws nl Blokhuis P Paul

CT@minvws nl

l@minvws nl aM@minvws nl

h 2e |J@minvws nl |
minvws nl

m

igj nl @minvws nl Coronateam PG

l@nctv minjenv nl H

|@minvws nl |
@minvws nl

m

10 2e g 10 2a

10 2a H o 20

10 2e 10| 2e H 10 2e

^M£3B@minvws nl

^@minvws nl |
|@minvws nl

minvws nl

H^minvws1nJ |

|M@minvws nll0 2e^Jg 10 2e

10 2e H 10 2el@minvws nl l@minvws nl

1 10 2e^B@minvws nl

^minvws nl Jonge H M de Hugo

H^minvws^nl £H

|@minvws nl minjenv nl[S] m

minvws nl

m i|@minvws nl nl

fi liCT@minvws nl l@minvws nl

lijlEal@minvws nl

3@rninvws nl |

2^^J@minvws nl Rijn M J van Martin

minvw5 nl

pl@minvws nl |
3 B @ igj nl

|@minvws nl0 m « m m

l minvw5 nlm

■Dl@minvws nl H

^B@minvws nl M

^@rmnf[ruTl |
minvws nl Staatssecretaris

10 2e B ^E^^@minvws nl

^B g minvAA c nK

^Raiminvwsml^
[j 10 2e | BOA BO P

10 2e

Iminvws nl ^|@minvws nl

l@minvws nl |@minvws nl 3M@minvws nl

10 2 10 2b i 2e 10 2e 10 2e[@minvws nl |@minvws nl

l@minvws nl

Onderwerp Besluitenlijst mBTcb 31 maart

Beste allemaal

Bijgevoegd de besluitenlijst van het MBTCB van vandaag Eventuele correcties of aanvullingen graag naar dcc@minvws nl

Met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e | senior beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksqezondheld Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

Mw M

Parnassusplein 5 | 2511 VX j Den Haag | Postbus 20350 2500 EJ | Den Haag |

@ mi nvws nl www riiksoverheid nl10 2e| S
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10» 2e

10 2e

10 2e

Administrate

10 2« 10 2«Van B
Datum vrijdag 27 mrt 2020 6 30 PM

Aan

@minvws nl

I0 2e e 10 2e 10 2e7 tninvws nl l@niinvws nl

@minvws iil Groep CZ MT medewerkers

h
10 2e@minvws nl H

iagj@ininvws nl m

Hwminvws n1 |

®minvws nl[TO R] m 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

h @miiivws ul H

■@minvws nl B
^M@ininvws nl

m m

2e m

|@minvws nl E310 10 2eIn m m

1 I l@minvws nlm

Onderwerp Update corona 27 03 2020

Hoi allemaal

Meer dan dit kon ik er voor deze update niet van maken

Overleggen maandag

Tijd Soort overleg AgendapuntenAanwezig vanuit CZ

OTCb09 00

Overleg vz ROAZ FMS IMVZ09 30 10 2e

10 00 BAO

Koepeloverleg12 00 10 2e

Overleggen die vandaag geweest zijn

OTCb waar^® aanwezig was

Relevante documenten in de bijlage
1 Omgevingsanalyse van 26 03

2 Sitrap van 26 03

Link naar takenlijst

10 2g

Fijn weekend

Groeten

10 2»

directic Ciuatieve Zors

10 2s

d0 2e ®minvws nl

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Directie Curaticve Zorg i Resident 14c etage
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Pamassusplein 5 | 2511 VX 1 Den Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

LET OP Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor bezoekers Paspoort identiteitskaart ofrijbewijs worden als geldige legitimate beschouwd



366715

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Cluster 6

Autoriteit Persoonsgegevens
d0 2e

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www rijksoverheid nl

Inlichtingen bij

27 maart 2020

Verzoek instemming Aanwijzing

Datum

Betreft

Jurist

10 2e

minvws nl

Kenmerk

10 2eGeachte heer Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Vanwege de Coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen Om deze druk te

verlichten is er deze week een verzoek ingediend aan het Openbaar Ministerie

met betrekking tot het opstellen van een Aanwijzing om niet strafrechtelijk op te

treden bij het schenden van artikel 15a juncto artikel 15i Wet aanvullende

bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Om tot een gedragen Aanwijzing te kunnen komen vragen we de Autoriteit

Persoonsgegevens in te stemmen met de Aanwijzing en de voorwaarden

waaronder de Aanwijzing zal worden gegeven

Daarom stuur ik u hierbij de uitwerking voor deze voorwaarden toe Graag zouden

we van u vernemen of de AP hiermee in kan stemmen

10 2e

Pagina 1 van 1



366717

Fractie 50Plus Kamerlid Krol

Vraag Hoe zit het met mantelzorgers en thuiszorg Worden

daar al maatregelen getroffen

Beantwoorder MZS

Antwoord

• Vertegenwoordigers van de thuiszorg zijn aangesloten bij het

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg dat mij adviseert over de

uitvoerbaarheid van de maatregelen van het Outbreak

Management Team

• Via de koepels informeer ik hen over het te voeren beleid

• Zij kunnen ook a lie informatie voor professionals vinden op

de website van het RIVM

• Voor mantelzorgers gelden de regels die voor a lie mensen

gelden
als je lichte verkoudheidsklachten hebt vermijd dan het

contact met kwetsbare mensen Zorg voor een vervanger als

dat nodig is

als de mensen die verzorgd worden door een mantelzorger

klachten vertonen neem dan telefonisch contact op met de

huisarts om de situatie te bespreken
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To iminaz nl]
Dminvws nll

iminaz nl @minaz nllM

10 2eCc l@minvws nl]
I2eI |@minvws nl] l l Mlfeaa @minvws nl][m

C10 2eFrom

Sent Thur 3 12 2020 6 34 27 PM

Subject QenA Corona

Received

0 totaaldocument QenA s plenair debat corona 12 maart 2020 docx

Thur 3 12 2020 6 34 28 PM

10 2s

Zie bijgevoegd onze laatste set QenA s aangepast zojuist voor het debat Straks voIgt via NKC nog algemeen lijntje
voor inloop a lie ministers

Laten we morgen even contact hebben als er na het debat nog aanvullende of gewijzigde punten zijn

Met vriendelijke greet

f10 2e

10 2« minister Bruno Bruins

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 6e etage

10 2e

10 2e giminvws nl

Aanwezig ma di wo do

E
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Acties NKC NKC 01 4 2020 17 00 u

9 30 uur

10 00 uur

13 00 uur

17 00 uur

Dagstart
IAO

Kernoverleg

Wrap up

V afgerond
continu

Acties NKC Kern

actiehouder deadlineActie Datum status

Kern 26 3 HECO |1 Omgevingsanalyse naar 13 00 uur doorvoeren 10 C2e V

2 Beeldbepalende optredens bewlndslieden via NKC

laten lopen

Dagelijks Coordinator Pers AS 10 2e

Kern 26 33 10 2eMark neemt contact met 10 {2eop over

een signaal afgeven naar de communicatie

Kern 26 34]_ Brontekst maatregelen inregelen bij NKC HECO V

Kern 26 35 Factsheet NKC wordt toegevoegd aan het

ICCb MCCb

HECO V

10 2e
Kern 26 36 Voorbereiden Logius m b t brieven Meenemen

in operatie 31 3

HECO V

Kern 27 37 HECOCallcenter volgende week tot 22 uur

Kern 27 38 Zondag NKC Kernoverleg met Mark V

Kern 27 3 10 2e BZK AS9 BZK trekt communicatie richting caribisch deel

koninkrijk

V

Kern 27 310 Lijst van aanbiedingen check op status

Kern 31 311 NKC is onderdeel van tussentijdse evaluatie van

crisisorganisatie akkoord

V

10 29

Kern 31 312 Extra contact met RIVM over aanhaking op huidig

proces

Kern 31 3 31 313 Vervolmaken ICCB advies V

10 2eKern 31 3 en 1 414 Inzet op buitenlandse media en optredens

bewindspersonen plan maken

Kern 1 4 2 415 Advies pers na MCCB 2 4 10 2e

Kern 1 4 HECO16 10 2«Inzet PPAC proces light draaiboek

1
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Kern 1 417 Inzet gedragsexpert RIVM media optredens RIVM

Kern 1 418 Aanscherpen woordvoeringslijn en QA testbeleid RIVM

Kern 1 4 3 419 Input bronbestand gedragexperts RIVM

Kern 1 4 2 420 Advies l MCCB 2 4 10 2eHECO

Openstaande acties Dagstart

actiehouder deadlineActie Datum status

Dag 1 4 2 4 na MCCbII Communicatie VWS entry checks vws

Dag 1 42 Dictu app

Dag 1 43[ Aansluitingfinancien bij campagne

Dag 1 4 2 4 na MCCb41 Communicatieadvies vakantieverkeer B DId

5

si
A

81

91
10

Ml

Ml

Ml

141
Ml
Ml

Ml
18

2
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Acties NKC NKC 31 3 2020 12 30 u

9 30 uur

10 00 uur

13 00 uur

17 00 uur

Dagstart
IAO

Kernoverleg

Wrap up

V afgerond
continu

Acties NKC Kern

actiehouder deadlineActie Datum status

Kern 26 3 HECO |1 Omgevingsanalyse naar 13 00 uur doorvoeren 10X28 V

10 1282 Beeldbepalende optredens bewindslieden via NKC

laten lopen

Dagelijks Coordinator Pers AS

10 128Kern 26 3il Scherm voor oploopje HECO A
10 2eKern 26 34 10 2eMark neemt contact met

een signaal afgeven naar de communicatie

op over

Kern 26 3 HECO 15 Brontekst maatregelen inregelen bij NKC V

Kern 26 3 HECO6 Factsheet NKC wordt toegevoegd aan het

ICCb MCCb
10 2e

Kern 26 3 HECO7 Voorbereiden Logius m b t brieven Meenemen

in operatie 31 3

Kern 27 3 HECO8 Callcenter volgende week tot 22 uur

Kern 27 39 Zondag NKC Kernoverleg met Mark V

Kern 27 3 BZK AS10 10 2eBZK trekt communicatie richting caribisch deel

koninkrijk
Kern 27 311 Lijst van aanbiedingen check op status

Kern 31 312 NKC is onderdeel van tussentijdse evaluatie van

crisisorganisatie akkoord

V

10 2e

Kern 31 313 Extra contact met RIVM over aanhaking op huidig

proces

Kern 31 3 31 314 Vervolmaken ICCB advies

Kern 31 315 Inzet op buitenlandse media plan maken AS

Openstaande acties Dagstart

1
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actiehouder deadlineU Actie Datum status

Dagstart 27 3 dpc KEHomepage rijksoverheid duidelijker

Dagstart 27 317I Fysieke Button m

Dagstart 27 3 Voor ICCb en MCCb 31 318 Operatie dinsdag 31 maart midden en campagne

voorbereiden

10X28 IPPAC

|| 1° PeDagstart 27 3 27 3 voor 14 00 uur19 Cruel ale beroepen

Dagstart 27 320 Noodverordering LOTC

Dagstart 27 3211 Flitspeiling met campagne effect onderzoek 10 2«

Dagstart 27 3 LNV VWS22 Kat met corona

Dagstart 27 3 EZK | 10 2s 27 323 Vanochtend is noodloket onderneming operationeel
15 30 17 00 EZK pers oploopje
In weekend is contact met loket niet mogelijk wel op

maandag

Q A worden vandaag gemaild naar NKC en om 17 00

uur live NKC

10 2eDagstart 27 324 Omgevingsanalyse zaterdag einde dag

Bespreken bij kern

Dagstart 27 325 NKC mailbox afwezigheidsassistentie om 20 00 uur NKC

Na 20 00 uur wordt de NKC mailbox niet meer

automatische uitgelezen

Voorspoed contact opnemen met piketnummer van

de adviseur

Dagstart 27 326 Protocol BAO BZK

Dagstart 27 327 Zondagmiddag NKC op kantoor

Namen worden bij FO aangemeld NKC ondersteuner

Dagstart 30 3Check Q A s Inge Quist over vitale beroepen
10 2eDagstart 30 3Calls met veiligheidsregio s

Dagstart 30 3II Noodmaatregel werkbehoud

OM komt 31 3 met info over zaken Wrap up 30 321
Dagstart 30 3Onderzoeken voor dashboard naar Anup Jagan alien

| 1W[3e |Campagne flight 2 jongeren geestelijke nood Wrap up 30 3

Dagstart 30 35 Steffi nl online laaggeletterden

61

21

81

91

101

2
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Hi

121

131

M

151

161

111

181

191

201

211

221

231

Afqeronde acties

actiehouder deadline uit overlegActie status

241
251
261

271

281

291

301

311

“I

Algemene afspraken

3
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Acties NKC NKC 27 3 2020 9 30 u

9 30 uur

10 00 uur

13 00 uur

14 00 uur

Dagstart

Kernoverleg
IAO been op tafel

Acties NKC

actiehouder deadlineActie Datum status

10 2eKern 26 3 HECO |11 Omgevmgsanalyse naar 13 00 uur doorvoeren

Kern 26 3 Coordinator Pers Lodewijk2 Optredens bewlndslieden via NKC laten lopen
Kern 26 33} Scherm voor oploopje 10 ggHECO J\
Kern 26 34 10 2eMark neemt contact met 10 2eop over een

signaal afgeven naar de communicatie

Kern 26 3 HECO |5 Brontekst maatregelen inregelen bij NKC
10 2

Kern 26 3 HECOS Factsheet NKC wordt toegevoegd aan het

ICCb MCCb

Kern 26 3 HECO7 10 2«Voorbereiden Logius m b t brieven

8 Callcenter volgende week tot 22 uur

9

Openstaande acties

actiehouder deadlineActie Datum status

Dagstart 27 310 Homepage rijksoverheid duidelijker t 10 2«

10 2«

DPC

Dagstart 27 3110 Fysieke Button en

Dagstart 27 3 Voor ICCb en MCCb 31 312 Operatie dinsdag31 maart {midden en campagne

voorbereiden

PPAC

Dagstart 27 3 27 3 voor 14 00 uur13
_

Cruciale beroepen 10 2e

Dagstart 27 314[ Noodverordering LOTC

Dagstart 27 315
_

Flistpeiling 10 2e

Dagstart 27 316
_

LNV VWSKat met corona

Dagstart 27 3 EZK 1O 20 27 317 Vanochtend is noodloket onderneming operationeel
15 30“17 00 EZK pers oploopje
In weekend is contact met loket niet mogelijk wel op

maandag
Q A worden vandaag gemaild naar NKC en om 17 00

1
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uur live NKC

Dagstart 27 317 Omgevingsanalyse komende dagen

Bespreken bij kern

Dagstart 27 318 NKC mailbox— afwezigheidsassistentie om 20 00 uur NKC

Na 20 00 uur wordt de NKC mailbox niet meer

automatische uitgelezen
Voor spoed contact opnemen met piketnummer van

de adviseur

Dagstart 27 319 Protocol BAO BZK

Dagstart 27 320 Zondagmlddag NKC op kantoor

Namen worden bij FO aangemeld NKC ondersteuner

in

221

251
26[

iZi
28

29
_

301

ill
ill
ill

ill
ill
36

ill
38

391
40

Afgeronde acties

actiehouder deadline uit overlegActie status

411

4J1

2
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a

4fl
V

_

it
_

4]1

M

Algemene afspraken

3
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IMaiB31@minjenv nl^j|g|^^injenv nl|To iminvws nl iminvws nl]

l@minaz nl]Cc m

10 2bFrom

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 10 24 53 AM

Advies middellange termijn strategie in VoRa

Tue 3 24 2020 10 24 55 AM

Om jullie te ondersteunen bij de verdere briefing aan de bureaus bereiden we nu een uitgebreid basisdocument voor

Dit als een soort oplegger bij het CASI advies voor de middellange termijn strategie Met hapklare brokken die gebruikt kunnen

worden bij de diverse briefings
Deze oplegger gaat vandaag naan 10 2e en

Status middellange termijn strategie

Er wordt ons vanuit verschillende kanten gevraagd of de middellange strategie is vastgesteld en of we het mogen delen En daarmee

ook wat de status is van het stuk

Het is ons advies aan het NKC daarom delen wij het nu vooralsnog niet Omdat er donderdag VoRa is wellicht een goede

mogelijkheid om het brederte delen

Twee opties
1 Het advies wordt besproken en vastgesteld in de VoRa of

2 Het NKC deelt het advies dus ter informatie met de VoRa

In de laatste variant zoi^^^het in kunnen brengen vanuit zijn rol als Portefeuillehouder Gedrag in de VoRa

Voor het Gedragsteam zou het natuurlijk heel mooi zijn als het advies ook wordt vastgelegd in de VoRa dus dat het geen

vrijblijvend advies is geweest

Kunnen jullie aangeven of je het stuk wilt bespreken of alleen delen

Dan neem ik dat op met CAR

Met vriendelijke groet

1° 2e

Coordinator Campagnemanagement

Dienst Publiek en Communieatie

Ministerie van Algemene Zaken

Buitenhof 34 | 2513 AH | Den Haag
Postbus 20006 | 2500 EA | Den Haag

^pi fi minaz nl

www rijKsoverheid nl dpc

Niet aanwezig op woensdag

Kennis van de markt verstand van het vak

BD DCOM [
Verzonden vrijdag 20 maart 2020 11 56

Onderwerp RE Advies middellange termijn strategie

|@minjenv nl]Van 10 2e 10 2e

1

Ha 10 2e
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Dank voor jullie inzet Vanmiddag is er nog een bijeenkomst op het RIVM met

om te bezien hoe men gedragskennis beter kan inbedden en meenemen in de algemene advisering

Kennelijk is datdus nergens belegd In het Outbreak Management Team zitten alleen artsen en virologen Die

volgen wat er gebeurt en denken na over nieuwe maatregelen Maar nadenken over gedrag is daarbij niet

megenomen Hopelijk gaat dat nu veranderen

10 2e 10 2een

nemen jullie input mee richting Roorda en BKB10 2e10 2e en

Dank

1D 2e 10 2e @minaz nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 11 47

Aan

Onderwerp Advies middellange termijn strategie

BD DCOM maiHDl@minietw nlI0 2e

Hallo IBS]

Als portefeuillehouder gedragskennis en hoofd NKC vond ik het goed om je te informeren over de vorderingen van het

Gedragsteam

We hebben woensdag een snelkookpan CASI sessie gedaan met een groep mensen uit het NKC team Dit hebben we uitgewerkt in

een advies voor de middellange termijn strategie We hebben algemene strategische uitgangspunten geformuleerd en deze

uitgewerkt in een koepelgedachte Ook hebben we voor de drie specifieke doelgroepen strategieen en interventies uitgewerkt

Vervolgens een advies over de uitvoering handelingsperspectieven kanalen en middelen Tot slot geven we een aantal adviezen

over het vervolg waarin we meteen het aanbod koppelen van een aantal afdelingen bij DPC die kunnen helpen bij de verdere

uitwerking en een voorstel doen voor een budget wat past bij een communicatietraject van deze omvang

Dit is wat we hebben kunnen neerleggen in een kortetijd Zo concreet en richtinggevend mogelijk zodat het NKC en bureaus er

meteen mee aan de slag kunnen Ik hoop dat het helpt om de communicatie over Corona een stap verder te brengen Het advies

ligt nu bij imjjg] We doen en denken graag met hen mee bij het vervolg

Groet

10 2e

Senior adviseur oampagnes en gedragsverandering

Dienst Publiek en Communicatie

Ministerie van Algemene Zaken

Buitenhof 34 | 2513 AH | Den Haag
Postbus 20006 | 2500 EA | Den Haag

^^mlnazjTi
www rilksoverheid nl dpc

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for
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damage of any kind resulting from Hie risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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«0 2» |10 2eTo nctv minjenv nl [
@nctv minienv nll

MMUaiaDM@minvws nll

@nctv minjenv nl]
BD NCC ECO l

in HMfeDl @minvws nll10 2eCc m

From

Sent Tue 3 31 2020 1 33 50 PM

Subject FW reactie op brondocument

Received

Bronbestand maatreaelen 0 5 IG TKbrief docx

m

Tue 3 31 2020 1 33 51 PM

Omwille van de spoed stuur ik dit ongelezen door

10 2eGroetJ

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 21

Aan

CC |
Onderwerp reactie op brondocument

POSfl@minvws nl

Jp |^^^^@minvws nl

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e |@minvws nl

Beste 10 2e

Hierbij stuur ik je onze reactie op het brondocument

Ik zie ook dat dit een bewegend document is waarbij mijn voorstel zou zijn om in het vervolg

een opsomming van de maatregelen op te nemen en

• vervolgens de nadere uitwerking in de praktijk met eventuele handhavingsmaatregelen
Dat zou m i een goede basis kunnen zijn voor het aanpassen van nieuwe Q A s en de persconferentie

Verder stel ik voor om een dezer dagen het proces nog een keer door te nemen zodat het proces steeds meer wordt ingericht om

afgestemde teksten in het bron document te krijgen

Groet

□
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iritilflItQl@ininvws nll10 2e

10 2e

To

From

Sent

Subject
Received

Crisisteam Corona maart 2020 docx

Tue 3 24 2020 1 04 02 PM

Crisisteam Corona maart 2020

Tue 3 24 2020 1 04 02 PM

Ha 10 2a

Eerder bespraken we dat er behoefte is aan een overzicht van mensen en rollen in de Corona crisis

In bijgaand document een overzicht van de geplande bezetting corona telefoon achtervang en CoCo dienst

Verder zijn ook de adviseurs en hun aandachtsgebieden in kaart gebracht
Daarnaast is een schema met alle relevante crisis overleggen toegevoegd

Vanmiddag wil ik dit document breder verspreiden Kunnen jullie me laten weten of jullie nog aanvullingen c q opmerkingen
hebben

Dank
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10 £2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e

Admin Istratief

d0 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 15

Aan l@umcutrecht nl ^^^^@umcutrecht nl10 2el@nhg org’ ■

l@gmail com’ l
^nhg org

@gmail com

H@minvws nl

m m

E

| lCC m m

Onderwerp VWS ingang tele consulting

Beste collega s

Zoals bij hetOMT vanmorgen besproken bij VWS is een groep aan de slag met versnellen van projeoten thuis tele

consulten die voor huisartsen uitkomsten kunnen bieden ten tijde van de coronaepidemie

ik cc hem bij deze Ik heb aangekondigd dat jullie mogelijk interesseDe contactpersoon is

hebben

10 [2e

Hartelijke groet
10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e

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

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

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e

10 2e

10 2e

To l@minvws nl]

|@minvws nl]Cc

From

Sent

Received

Wed 3 18 2020 12 38 04 PM

Wed 3 18 2020 12 38 04 PM

nog even per mail de vragen vannit het BAOHa 10 2e

Vraag vanZorg Thuis via BAO

communicate graag regie en 1 bron en eenduidigheid wij horen nu telkens via via over allerlei richtlijnen daarnaast

roepen verschillende berichten nieuwe vragen op omdat ze van elkaar afwijken Verder Nummer en dateer alle formele

berichtgeving zodat iedereen weet of ze de laatste versie hebben

Vraag van Actiz via BAO

Zoals eerder in de app gezet begrijpelijke en gerichte communicatie voor kwetsbare ouderen en bewoners en

verpleeghuizen Actiz kan voor verspreiding zorgdragen

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com
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3 BDffiCOMlBEB@minjenv nl]

“T@rivm nl]

10 2« 10 2«To l D |@minvws nl]
Cc

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 11 26 12 AM

Onduidelijkheid overaantal

Fri 3 27 2020 11 26 14 AM

Om straks te bespreken er is verwarring over de toegestane groepsgrootte

In het OMT is afgesproken groepen van meer dan 3 zijn niet toegestaan Dus 3 personen mag wel en 4

personen mag niet

Itiaifcgriheeft vanmorgen gesproken met

opgenomen dat groepen vanaf 3 personen niet mogen Dus eigenlijk 2 Dat is nu de harde afspraak Dit geeft veel

onduidelijkheid en klopt niet met het OMT advies 3 of meer personen of max 3 personen

Lijkt me verstandig dat we dit vanuit het NKC signaleren

Zij gaf aan dat het juridisch in de verordening is10 2e

Hartelijke groet f10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

Ik werk zelf op onregelmatige tijden Antwoord vooral op een tijdstip dat voorjou schikt

RIVM de zorg voor morgen begint vandaag

10 2®l E 10 2e |@rivm nl

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 16

Van

f10 2e 1Q 2e |@rivm nlAan

Onderwerp FW 3 of meer meer dan 3

10 2eHoi

Er is verwarring over de groepsgrootte

In het OMT is afgesproken groepen van meer dan 3 zijn niet toegestaan Dus 3 personen mag wel en 4

personen mag niet

Net gesproken met

vanaf 3 personen niet mogen Dus eigenlijk 2 Dat is nu de harde afspraak Maar geen veel onduidelijkheid en klopt
niet met het OMT advies 3 of meer personen of max 3 personen

Lijkt me goed om dit in het kernteam neer te leggen en een oplossing te bedenken

Die gaf aan dat het juridisch in de verordening is opgenomen dat groepen10 2e

Met groet

10 2e

10 2e

Bedrijfsvoering | Communicatie Documentaire Informatievoorziening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

I0 2e

@ rivm nl10 2e

www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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10 [2e 10 2e 5}minvws nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 18 41

Aan

Onderwerp 3 of meer meer dan 3

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl l@minvws nl

Er is verwarring over de toegestane groepsgrootte

In de verordening is opgenomen dat groepen vanaf 3 niet mogen

Dat is dus nu officieel de lijn Wij zullen dat dus ook moeten gaan communiceren op rijksoverheid nl

We wijken daarmee af van het OMT advies 3 of meer

Groet

a

M

10 2e

10 2e

10 2e | 5 minvws nlIXj

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and deiete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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llMMaiaDJ@minvws nll10 2e

J10 2e

10 2eTo nil

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 2 33 09 PM

persco s Corona verbetersuggesties
Tue 3 24 2020 2 33 09 PM

Ha^^^en[y|Q£Q] fijn dat er al wordt gewerkt aan verbetering van het proces rond persconferenties Als input geven wij hieronder

nog even onze ervaringen mee met suggesties hoe het wellicht beter kan

10 2e 10 2e

Wat ging gisteren mis

Summiere briefing van

Vervolgens van alle kanten mails en apps met input waarvan de status niet duidelijk was
Geen inzicht in wat er in de iccb is afgesproken Maatregelen kwamen pas laat in de mccb bij ons terecht

Verdeling onderwerpen tussen bwp s bleef tot het laatst onzeker

Geen zicht of regie op complete verhaal en centrale boodschap kabinet

Daardoor uiteindelijk slordig en onduidelijk verhaal over nieuwe maatregelen
Pas half uur voor persconferentie contact met juiste beleidsmedewerker die summier eindelijk de juiste input geeft Al

het eerder verrichte werk blijkt overbodig Verlies van energie En geen tijd meer om de tekst mooier te maken

Betreffende beleidsmedewerker had eerder geen tijd Werd overvraagd omdat hij van verschillende kanten alien DCO

dezelfde verzoeken krijgt Hier ontbreekt ook regie
Heen en weer rennen tussen 3d6 en 7de verdieping V J omdat op NKC op 7de is MCCB op 3de Op 3de geen printer
aanwezig
Externen hebben geen printbevoegdheid en zijn afhankelijk van NKC ers die wel of geen tijd hebben Lijkt onbelangrijk
maar erg storend als elke minuut telt

t10 2e met aileen trefwoorden en geen beleidscontactpersonen

Onze suggesties deels voor NKC deels voor DCO

NKC DCO In iccb mccb liggen de adviezen voor van het outbreak management team Voor de duiding kan die input ook

behoorlijk nuttig zijn
NKC Coordinerend tekstschrijver aanwezig bij overleggen op bewindspersonenniveau om regie te houden op centrale

boodschap en verdeling onderwerpen AZ

DCO Tekstschrijvers meteen koppelen aan de juiste beleidsmedewerker ook als besluitvorming nog niet 100 helder is

Basisblokjes kunnen dan alvast worden gemaakt
DCO Als verschillende medewerkers dezelfde beleidspersoon nodig hebben die aan elkaar knopen
DCO Inzichtelijk maken wie welke info heeft binnen DCO

NKC Printer op 3de verdieping V J om heen en weer rennen tussen 3de en 7de verdieping te voorkomen

NKC Printbevoegdheid voor externe tekstschrijvers nu afhankelijk van anderen die wel of geen tijd hebben
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10 2» |i 10 2»

10 2e

To gminvws nl]

gminvws nl]Hi 0° 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject RE Continuiteitsplan DCo

Sun 3 15 2020 3 44 12 PM

Abigail
Sun 3 15 2020 3 44 11 PM

Received

Dank

Ik kijk even naar wat nodig is vwb besluitvorming
Hartelijke groet

10 2 J

10 2« 10 2e @minvws nlVan

Datum zondag 15 mrt 2020 3 38 PM

Aan 10 2e 10 2eAbigail @ininvws nl

H 10 2e10 2e e 10 2e 10 2e 10 2e|@miiivws nl M

mmvws nl

@minvws nlKopie
10 2e 10 2e C10 2e 10 2e |@ininvws ii[@minvws iil

Onderwerp Continuiteitsplan BCo
IH

Beste|
Bijgaand het continuiteitsplan van DCo
Het zal je met verbazen dat imniddels een overgroot deel van de directie direct of indirect betrokken is bij de

crisisorganisatie Daar zitten natuurlijk dan ook kwetsbaarheden aan vast We denken die goed in beeld te hebben en te

kimnen oplossen We zijn daarbij wel afliankelijk van nog een eenduidig besluit Ik heb de volgende opmerking in het

document opgenomen

Het is voor ons bijna niet rneer mogelijk om aandaclit te schenken in de vomi van proactieve coinmunicatie op de andere

lopende dossiers Voor zover dat dat ook wenselijk zou zijn in deze situatie

Maar het zou ons helpen als de BR BPS liierin een meer fomieel standpunt of besluit in zou kunnen nemen

10 2s

Met vriendelijke groet

10 2e

m

Qj

» ll
l 319 maifcEM

10 2e Pminvws nl

□ QJ
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10 2e

10 2e

10 2e

To l@minvws nl

l@minvws nl iriSIOItBl@minvws nllW 2eCc

From

Sent Thur 3 19 2020 8 29 23 AM

Subject RE vragen BAO

Received Thur 3 19 2020 8 29 24 AM

Doe maar naar 10 2«1

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiy com

10 2« 10 P« @miuvws nlVan

Datum donderdag 19 nnt 2020 9 25 AM

Aan

Kopie
Onderwerp vragen BAO

l l

@inmvws nl

minvws nl 10 2e 10 2b @minvws nlm IH

Hi naar wie moet het antwoord

1 Regie en eenduidigheid we zijn RIVM en RO nl naast elkaar aan het leggen om al het licht er tussenuit te krijgen en we

maken afspraken over welke info waarthuis hoort Voor de langere termijn kijken we naar samengevoegde info via

centraie kanalen Data doen we al zoveel mogelijk maar niet bij Q A zal ik eens checken

2 Info voor ouderen wordt meegenomen in campagne net als a lie kwetsbare groepen Hiervoor gaan we waarschijnlijk
toch samenwerken met een derde partij die dat kan maken Op dit moment zijn er 2 laaggeletterden flyers die ook voor

die groep gebruikt zouden kunnen worden Verder vragen we aan koepels om ook zelf iets te doen voor hun doelgroepen
als zij een hiaat zien

10 2e

Senior communicatieadviseur COVID 19 nieuw coronavirus

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
10 2e

10 2e 1O 20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

Dubbel
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To SI BD DCOMrMMHDISiminienu nll

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 22 2020 7 30 06 PM

RE NKG

Sun 3 22 2020 7 30 06 PM

Ik zou het onder het NKC hangen En niet als team met drie lijnen de structuur in De intentie is goed en de bijdrage nuttig
maar een ingang heeft mijn voorkeur De naam is mijn minste bezwaar

Bergen onder NKC lijkt mij een prima uitgangspunt

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e BD DCOM 10 2e @minjenv nlVan

Datum zondag 22 mrt 2020 8 03 PM

10 2e 10 2e ISminvws nlAan

Onderwerp RE NKG

Ik deel jouw bezwaren maar ben iets flexibeler

Dit is inderdaad een andere kant op gegaan Dat is vrijdagmiddag gebeurd in de sessie bij RIVM Dat was een bijeenkomst
met een hele verzameling hoogleraren Die willen natuurlijk een positie en niet zo maar klankbordgroep zijn Daar is

kennelijk deze vorm bedacht advies ri BAOen NKC en als apart team maar wel vanuit de bedoeling om een goede

bijdrage te kunnen leveren Het is ook best raar dat in een crisis als deze geen gedragskennis is geborgd

Het was niet onze intentie maar Als dit nodig is om nu hun waardevolle input te krijgen Dan stap ik maar even over mijn
bezwaren heen We kunnen er ook wat aan hebben Ik denk overigens dat men echt niet gaat instemmen met een

aanpassing van de crisisstructuur Dus dit is hooguit tijdelijk
Groet

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

| J^m{gfl^@minvws nl10 2eVan

Datum zondag 22 mrt 2020 17 01

Aan liMHpl BD DCOM ItMHDliSminienv nl

Onderwerp RE NKG

Voorstel gelezen We hebben deze club bij elkaar geroepen om te reflecteren en te voorkomen dat we vanuit een

tunnelvisie blinde vlek werken Een NKG vast onderdeel uit laten maken van de crisisstructuur is voor mij geen optie
Omdat

we juist een externe blik willen

we de crisisstructuur niet tussentijds fundamenteel aan willen passen

we duidelijke lijnen willen

we regie voeren vanuit het NKC en gedrag is daar een onderdeel van

De naam NKG maakt het ook groter dan bedoeld Ik zie dit gezelschap als een expertiseteam dat het NKC waar RIVM deel

van uit maakt op afstand gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van gedrag Het getekende lijntje naar NCC en

BAO zou niet rechtstreeks moeten lopen
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Richting NCC via NKC

Richting BAO via RIVM als onderdeel van OMT

Het moet voor iedereen helder zijn onder wie dit team opereert en niet los op drie plekken zelf het BAO NCC en NKC

adviseren

Dus heeft een expertiseteam waarde ja onder het NKC als nieuw in NKG in de crisisstructuur opnemen nee voor mij
niet

Ben benieuwd naar jouw gedachten

Grl 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

BD DCOM

Datum zondag 22 mrt 2020 4 28 PM

Aan

Onderwerp FW NKG

10 2s 10 2» l@minjenv nlVan

10 2e 10 2a l a minvws nl

Deze bijlage leest beter dan die in de mail van

Het is weliswaar misschien bureaucratisch maar tegelijkertijd is het ook wel een gemis dat gedragskennis niet structureef

in onze crisisorganisatie zit Het vraagt alleen wel een wijziging van het natioanaal handboek crisis bestrijding Dat is niet zo

eenvoudig geregeld vrees ik

Ik hoor het wel

10 2e van RiVM

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van udumc nl ^KjBlS^Mt5 radboudumc nl

Datum zondag 22 mrt 2020 7 50 AM

AamlUaiHDl BD DCOM

Onderwerp NKG

@minienv nl hva nl10 2e 10 2s l 5 hva nl

Bests 10 2e

hier het uiteindelijke voorstel voor het Nationale Kernteam Gedragsexpertise We hebben er goed naar gekeken en deze

versie doet meer recht aan de oorsprong van het initiatief NKC en vervolgens VWS

groeten
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10 2e

10 12« PhD

Hypatia Fellow Radboudumc

Professor of Health Psychology University of Aberdeen

E radboudumc nl

RS

A IQ Healthcare Radboud University Medical Centre

Geert Grooteplein N 21 6525EZ Nijmegen NL

W [www iqhealthcare nl 20Jwww iqhealthcare nl

W https www abdn ac uk iahs research health psychology

BD DCOM ^^^3@minjenv nl10 2eVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 21 22

Aan 10 2» 10 2«BD DCOM

Onderwerp RE Advies middellange termijn strategie

l@hva nl ] 10 2e

Bijgaand het resultaat van de Casi sessie

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e 10 2»

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e

Dubbel
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Dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

Administratief

10 2e 10 {2e @miiivws nlVan

Datum woensdag 11 mrt 2020 9 41 PM

Aan |
Kopie

Onderwerp RE TK Brief

H

10 2s 10 2e@iniiivws iil

|@minvws nl

l@minvws nl■L

I
m m

Ciska en ik leggen nu de laatste hand aan de brief dus veel dank voor onderstaande tekst Zou jij deze wellicht in bijgevoegde
brief willen plakken Of lukt dat niet

Nogmaals dank

Greet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 21 39

Aan |@minvws nl

minvws n

m m

CC m

Onderwerp RE TK Brief

Hierbij een aangepaste tekst Let niet op de kleuren etc Dit is in BlackBerry niet weg te halen Gaat dus om de volledige tekst om te

gebruiken Staan namelijk aantal wijzigingen in zonder duidelijke markering wat veranderd is

Ik probeerQ||2£g]te bellen voor een toelichting

H 1



366759

11X1

ic

a

id

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e 10 2S @minvws nlVan

Datum woensdag 11 mrt 2020 8 21 PM

Aan @minvws nl

IW K mjnvwSjn[

m m

HKopie

Onderwerp RE TK Brief
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Er worden nog flink wat wijzigingen verwerkt in de brief en daardoor zou ik je willen om zelf met een tekstvoorstel te

komen Hieronder de laatsteaan pass ingen die ikeerder heb zien langskomen Zo blijft het voor ons ook werkbaar

Zou je je reactie naarj
Dank

k villen sturen10 2e

10 129
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■ BM£H@minvws nl]

S@minwvs nl]

To

Cc a

From

Sent

Subject
Received

200331 Q A s tbd debat 1 4 docx

w

Tue 3 31 2020 3 20 04 PM

FW Q A s en tabel

Tue 3 31 2020 3 20 05 PM

Kan je dit nog zsm bekijken en indien akkoord zorgen dat het bij min VWS komt Dank

10 2eVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 52

Aan

Onderwerp Q A s en tabel

do I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

I Senior beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksqezondheid Welzljn en Sport Directie Publieke Gezondheid|

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

||A 8e verdieping |

l@minvws nl I www riiksoverheid nl

10 2e

E3 10 2e
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

2QQ325 concept proiectplannetie docx

Wed 3 25 2020 12 21 22 PM

concept projectplannetje
Wed 3 25 2020 12 21 22 PM

hierbij een concept plannetje dat ik vanochtend onder hoge tijdsdruk heb gemaakt Bruikbaar Minister wou ook

een plannetje zien vandaardat ik eraan werkte Groet ^
10 2eHa

10 2e Senior beleidsmedewerker |

Ministerie van Voiksqezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

|A 8e verdieping |

ws n I A v rii ksoverheid nl
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10 2 1To iaHai@minvws nll

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 10 2020 2 25 49 PM

RE sitrap 33 | Nieuw coronavirus

Tue 3 10 2020 2 25 49 PM

Onder kopje 4 Communicatie staat de publieksinformatie vanuit www rijksoverheid nl coronavirus nog niet benoemd Hier komt

vanuit de een overheid gedachte informatie interdepartementaal bij elkaar met doelgroepgerichte communicatie Het NKC

verzorgt de brede publieksinformatie en het informatienummer 0800 1351

Met vriendelijke groet

Directie Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

10 11M

I 10 2e secretariaat DCo

gJ in i 11 vw s n I

www riiksoverheid nl

101 2 1 10 2e] @minvws nlVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 22 37

Aan _Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden l |@minvws nl _Groep PG DDA

10 2 E 10 2»

10 2e | 10 2e

10 2eStandaard |@minvws nl a kabinetvandekoning nl

10 2e|@igj nl |@ nctv minjenv nlm m

10 2« 10 2 1|@rivm nl @minvws nl l@minvws nl

^ Sminocwmb^H
@minvws nl |

@minvws nl

l 2e I |@minvws nl

|l @minvws nl IW

10|@minvws nl |@rivm nl Crisiscoordinator BZ

| BllBtBlfi mina7 nl DCC BZK

^^J@m invwsml |H
@rivm nl ^H

H@rjvmrnl TB

m El

10 2enyiSg^H@minbuza nl

0@minbzk nl DCC LNV

@m invws nl

3|@m[nvws nl |
^@nctv minjenv nl

@rivm nl

@rivm nl £H
23H@rninjenv nl H

|@minbuza nl

j@minlnv nl ^^@minienw nl J
|@minvws nl |
^|@rivm nl |
H@rivm nl |
|@minbuza nl

10 2e E 101 2®

1Q 2e

10 2e
^

10 2e

10 2e 10 2e 2mB« g 10 2e

2e 10 2

m

10 2e @minszw nl LCIm fij

I0 2e r

10 2s

BMi 10 2e E

2«^B@rivm nl

5M@igj nl |
fflaa@lhv nl LOCC

|@minvws nl [{Mj
@ifv nl ^R

m m m

K10 2»

|@minbuza nl

^|@minvws nl NCC

|@minvwsml ^H

|@minszw nl ^H
|@minvws nl ^^@igj nl

H@igj nl |
@belastingdienst nl

Onderwerp sitrap 33 | IMieuw coronavirus

m m \@
101 2®BB @nctv minjenv nl ^M

H@minbuza nl

HI MiIi IfeDM@minvws nl

|@igj nl

2e |@minbuza nl

10 2eH@minvws nl ^fl@minvws nl

r 10 2e H 101 2 1 |@rivm nl

10 2 10 2e |@minvws nlm m m

10 2e Kiox2^ I0 2e |@minvws nl

Beste college s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavirus

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl
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10 2eGroeten

Coordinator Crisisbeheersing [ Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksoezondheid Welziin en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

| E niinvws nl |1Q 2eM
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|[MkJfeEM@miiwws nil10 2e 10 2e

10 10 2e | 10 2e

10 2e ■flHHKiR

10X2eTo @minvws nl] I
|@minvws nl]Cc

From

Sent Sun 3 29 2020 3 28 23 PM

Subject concepttekst Kamerbrief

Received

200329 concepttekst kamerbrief docx

Sun 3 29 2020 3 28 24 PM

en M5Ml| In afstemming met|
volgens mij maandagmiddag aanleveren

Er moeten nog wat checks gedaan worden op feiten en cijfers en de uitkomsten van het OMT advies moeten goed verwerkt

worden dat voIgt morgen Hopelijk past dat in de tijd S

Willen jullie even meelezen op deze versie en aangeven of dit zo wat jullie betreft kan Dank

Groet

10 2e 10 2e hebben we vast een concepttekst gemaakt voor de Kamerbrief we moetenHa

10 2a

| Senior beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksqezondheid Welzlin en Sport Directie Publieke Gezondheidj

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

l|A 8e verdieping |

@minvws nl 1 www rijksoverheid nl

i0 2e

10 2eEl
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Coronateam PG[ UfcOM @minvws nl]To

10» 2eFrom

Sent

Subject
Received

concept Kamerbrief aanoak corona LZ 19 maart 1505 uur docx

Thur 3 19 2020 3 28 25 PM

FW concept brief Tweede Kamer

Thur 3 19 2020 3 28 25 PM

4 Q As met de branches docx

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 14

AamJ
CC B
Onderwerp FW concept brief Tweede Kamer

10 2» 10 2e 10 2ek| minvws nl |
minvws nl

|@minvws nlM

10 2e

Beste alien

j 10 2e l
Hierbij stuur ik je namenq |de brief die zojuist in concept naar MVWS is gestuurd

Groet 10 2e

10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 04

Aan Jonge H M de Hugo 10 2«KjSminvws nl l@tninvws nl

10 2e |@ minvws nl ||y ^fl@minvws nlCC

Onderwerp concept brief Tweede Kamer

Beste Hugo en I0 2e

btuur ik jullie hierbij gezien de tijd parallel de concept brief en QenA s over de maatregelen in de langdurige zorgNamend 10 2e

GroetJ 10 2e
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ilHIilIH31@minvws nn l i tlMSMte m i n vws n 1110 2e 10 2e 10 2eTo

iiij i^3 [Mn3i^B@minvws nll

From

Sent

10 2e

Mon 3 23 2020 11 09 35 PM

Subject FW overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Received

imaaeQQI jpg

Biilaae 1 organogram corona jpg

Biilaqe 2 overzicht overleqqen Corona Crisis docx

Mon 3 23 2020 11 09 36 PM

Hoi

Zo laatste mailtje vandaag © die maandagen en die donderdagen

Buiten reikwijdte Nog even gesproken over bijgaand stuk Hij wees me vooral op

deze zin

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor

coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de college s van onze interne crisisstructuur DCC

Hij had idee dat obv mijn verhaal deze zin eigenlijk niet klopt en dat is denk ik deels ook zo maar we moeten niet groter maken dan

is en ik denk dat we mensen gewoon beetje mee moeten nemen Eerste week is nog beetje zoeken vooral voor woordvoerders

denk ik en adviseurs Woordvoerders komen hier niet echt aan bod maar moeten we even oog voor heb ben bij IVCCB en MCCB

Volgens mij moet krachtiger in onderstaande staan dat DCC ten dienste van de hele organisatie nu draait juist omdat deze crisis

het hele departement raakt Soms is DCC alleen voor PG bij een infectiecrisis soms alleen voor CZ bij faillissement van

ziekenhuizen Maar nu helpt het alle DG s Dus qua coordinatie met name maar we moeten het niet te veel tegenover de lijn

zetten De lijn is geincorporeerd in de crisisstructuur De dg s hebben daar een plek in gekregen de directeuren etc

Wat ik mis in onderstaande is IAO en BAO

Daarnaast is miss goed om even te benadrukken dat OTCB door dPG wordt voorgezeten En is het misschien net iets correcter dat

in IAO dPG en dLZ zitten Qua volgorde

Gr 10 2e

«E■1 2 10 26I I
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
secretariat

3B@minvws nl

I10 2°

E3

1Q 2e e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e {it ^ lioi[2e 1CX2e

10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 2e 10 2e

101 20 10K29 I0 2e

10 2S

10 2e

10 2e

10X28 10 29

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 128
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Dubbel

10 2e

mao



366775

Dubbel
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10 2»To BD NCC ECRJ |@nctv minjenv nl]
l@minvws nrQj

Il JBEHEBil l@minvws nl110 2e 1P 2eCc |@minvws nl]
10 2eFrom

Sent Wed 3 11 2020 12 15 18 PM

Subject RE COVID 19 Coordinatie VWS brieven TK

Wed 3 11 2020 12 15 19 PM

Brief update COVID met invullinq moties docx

Received

Dank voor je mail er wordt nog volop gewerkt aan de brief maar hierbij een eerste concept die nu met de minister wordt

besproken Veel teksten moeten nog worden ingekort en aangescherpt en daarnaast wachten we nog op input voor een aantal

onderwerpen Lukt het om zo snel mogelijk te reageren De brief gaat waarschijnlijk in de loop van de dag uit

Groet

10 28

BD NCC ECR |
Verzonden woensdag 11 maart 2020 12 57

Aan

10 2a 10 2e @nctv minjenv nlVan

10 2e 10X28 10 28 10 28|@minvws nl

Onderwerp COVID 19 Coord inatie VWS brieven TK

|@minvws nl

10 2eBeste

Vaneb jullie namen doorgekregen als contactpersonen voor de TK brief die uitgaat voorafgaand aan het

voorziene plenair debat morgenmiddag

Zouden jullie het actuele concept met mij willen delen

We willen er in ieder geval een passage in tekst voIgt over de aanpak van de gevolgen van het coronavirus binnen

de nationale crisisstructuur

10 2een

Met vriendelijke groet

10 2e

Coord inerendoeleidsmedewerker

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbu^0301 ^50^H | Den Haag

|@min1env nl

www nctv nl

^^^^^@minvws nl

Verzonden woensdag 11 maart 2020 12 43

BD NCC ECR |
Onderwerp Coordinate VWS brieven TK

1Q 2eVan

10 2e 10 2e gnctv minjenv nlAan

l@minvws nl 06 11 76 88 30

[aitsQM@minvws ni 0615246114

10 2e

10 2e

rn

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat
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aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met nsico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichteii

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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2«To MMlIjjpM@minvws nll
llllluMl@minvws nll

l@minvws nl]
Cc [jESM@minvws nl

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

Tue 3 24 2020 9 39 48 PM

Ruwe versie stavaza brief 25 3

Tue 3 24 2020 9 39 49 PM

CONCEPT Kamerbrief COVID 19 25 maart 2020 DvB cfocx

1Q 2e

Hierbij een ruwe versie van de brief die morgen uit gaat 10 2g

10 2g

Omdat de brief namens alle drie de BWL is bij ons en namens^^^zullen we nog even moeten kijken naar de formulering ipv ik

steeds aangeven welke bwl aan het woord is of overal ’’we invullen

Veel directies moeten nog input aanleveren waaronder SZW We verwachten de laatste input 10 00 uur morgenochtend
HIE^Hheeft om 12 30 uur leestijd

1 o [2e

is daar al van op de hoogte en volgens mij gaat het helemaal goedkomen met de brief verder

Tot morgen

Greet

t10 2a

MSc | Senior Beleidsmedewerker Infectieziektebestrijding
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid | Crisisbeheersing en Infectieziekten

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

EJ | Den Haag
10 2e

10 2e @minvws nl | www riiksoverheid nl
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^^
«iIflIfeDM@minvws nnTo

From

Sent

Subject
Received

Documentl docx

Sun 3 15 2020 8 09 55 PM

FW Overzicht overleggen week 12 Coronateam

Sun 3 15 2020 8 09 55 PM

Hierbij liet overzicht voor komende week Is vrijdag gemaakt en lieeft wat aanpassing nodig Ga ik morgen meenemen

Groet ^

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

mm 10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e
“3f

10 2e 10 2e

10 2b 10 2e

mm

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 1 ° 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e
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Betrokken Partijen bij Outbreak Management Team

Coronavirus

Vaste OMT leden

• De Nederlandse Vereniging voor Internist Infectiologen

NIV NVII

• Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB

• De Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie

NVMM

• Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding LOI

• Het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG

Aanvullende leden Coronavirus

Deskundigen Infectiepreventie arts van KLM Health Services

een regionaal arts consulent diverse centra van het RIVM en

andere specialisten internist infectioloog viroloog een

vertegenwoordiger van het referentielaboratorium artsen

microbioloog

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Coronavirus

Aan het BAO hebben vertegenwoordigers deelgenomen van

GGD GHOR ziekenhuizen huisartsen ambulancezorg

verpleeghuizen thuiszorg gehandicaptenzorg en regionale

overleggen acute zorg van de voorzitters veiligheidsregio s en

van enkele ministeries
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■ [ ©minvws nl]

10 2e f10 2»To @minvws nl]
fiiiKi6lilMiEMEBB@minvws nll

From

Sent

10 2e

Sun 3 8 2020 1 28 48 PM

Subject FW Corona en informatle

Received

imaaeQQI jpg

Sun 3 8 2020 1 28 48 PM

Hoi

Ik stuur deze aan jullie door

Ik maak overigens voor mezelf even een lijstje van punten voor aankomende dagen die jullie in je overleg maandag mee kunnen

nemen Ik stuur die ook naar jullie Komt einde van de avond zodat ie compleet is

Ik heb vrijdag avond met cbl gesproken
Wat je ziet is dat velen uitleg willen over wat milde klachten zijn En tot wanneer de maatregelen duren De qena is daarvan helaas

van website verdwenen die probeer ik al de hele dag er weer op te krijgen
Wat betreft milde klachten omschrijven dat is gewoon moeilijk Heb ik ook met^^Jbesproken
Marc wil graag een overleg Even kijken wat handig is

10 2eI
Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Snort

10 2e I0 2e

10 2e ]® oel secretariat 070 I

W g minvws nl

m invws n l

Verzonden zaterdag 7 maart 2020 14 13

|@cbl nl |
Onderwerp RE Corona en informatie

10 2eVan

10 2« 10 2e 10 2e 10 2i |@minvws nlAan

Hi goed om even afspraken te maken over het vervolg Wij willen graag iedereen goed en tijdig informeren Maar

zoals je zelf zegt gaat om enorme workload Dus daar moeten we iets op verzinnen wat goed en snel werkt Want het kan

zo maar zijn da^^neer adviezen volgen die alleen zin hebben als ze snel ik kunnen gaan Volgende week even iets

prikken Grt 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeirv com1

10 2a 10 2e |@cbl iilVan

Datiim zaterdag 07 mit 2020 12^50 PM
|KEBS|@minvws lll10 2e 10 2e 10 2e @minvws nlAan

Ondenverp Corona en mformatie

IH

10 2e I io 2eBeste
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Goed om gisteravond even gesproken te kebben naar aanleiding van de verscherpte maatregelen en de consequenties

Ik heb er begrip voor dat nu iedereen bij jullie vraagt om snel geinfonneerd te worden en dat jullie vanwege de workload

niet overal gehoor aan kimnen geven

Maar zoals ik aangaf willen wij een dringend beroep doen op VWS RIVM om ons eerder te mfomieren wanneer

lmpactvolle maatregelen worden afgekondigd zodat de bediijven in mijn acliterban zich liier op kunnen voorbereiden

Het gaat bij ons tenslotte om de voedselvoorziening van alle burgers en ook om de leveringen van voedsel aan

zorginstellingen Als zo duidelijk door de overlieid wordt gecommimiceerd dat supennarkten open blijven dan willen wij
dat ook waarkunnen maken

Het effect van een aankondiging zoals gisteravond is dat bediijven in de voedseldistributie supennarkten foodservice

overstelpt worden met vragen van medewerkers of zij met een kuchje naar het werk kunnen de volgende dag Ook zien

we veel ziekmeldingen die opeens moeten worden opgevangen door andere mensen te organiseren Helaas inoet ik

zeggen dat de Q A van het RIVM niet helpt in dit geval

Een specifieke vraag die ik doorknjg van de bediijven is om een werkbare defimtie te hebben van imlde klachten

Supennarkten kiijgen veel vragen van de 300 000 medewerkers Wij willen onze mensen dit goed kunnen uitleggen om
hen te lielpen en overige medewerkers te beschennen en tegelijkertijd eivoor zorgen dat mensen door onduidelijke
antwoorden het zekere voor het onzekere kiezen en thuisblijven met mogelijke gevolgen voor de voedselvoorziening in

dorpen of wijken omdat winkels onvoldoende bevoonaad cq gevuld worden

Graag houd ik dit weekend contact om voortijdig geinfonneerd te kunnen zijn als bijv wordt besloten dat maandag de

scholen dicht blijven of het thuis blijf protocol wordt gehandliaafd of uitgebreid in Brabant

Met vnendelijke groet

10 2e
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10 2e 10 2eTo ^^9@minvws nl] |@minvws nl]
From

Sent Tue 3 10 2020 10 31 01 AM

Subject FW Eenduidige tekst zorgmedewerkers
Received

m

Tue 3 10 2020 10 31 01 AM

imaaeQQI jpg

Li 2e 10 2e

Minlsterie van Vo I ksg szononeid wsizijn en sport

10 2e

10 2e [egjmmvws nl

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 09 15

Aan 10 2e 10 2e|@vgn nl

@ Ihv nl d
l@zorgthuisnl nl |jmfi3l@66zne derland nl

|@minvws nl HI
|@lhv nl

Onderwerp Re Eenduidige tekst zorgmedewerkers

|@minvws nl[jj m

HjZorgthuisnl
jB@minvws nl

CC Paul van Rooij |@actiz nl

10 2e

IH 10 2^|@minvws nl |@minvws nl

M m

Ik zal ook inbellen samen met een collega

Vriendelijke groeten 10 2e

|10 2e

10 2e 10 2e @vgn nlFrom

Sent Tuesday 10 March 2020 09 01

To

Zo10 26

10 2e

10 2e 10 2e 10||2egznederland nlCc

■ 10 2e[jj

Subject Re Eenduidige tekst zorgmedewerkers

10 2Bests

Hartstikke goed ik kan niet maar namens de VGN komt 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland | Postbus 413 | 3500 AK UTRECHT |

|@vgn nl I www vgn nl10 2e10 2e

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de belangenbehartigervooraanbieders van gehandicaptenzorg

Op deze e mail is een disclaimer van toepassing

| ^^^^J@minvws nl het volgendeOp 10 mrt 2020 om 08 48 heeft

geschreven

10 2e

Beste alien

Ik krijg een wisselende respons Ik stel voor wel bij elkaar te komen met de mensen die kunnen willen en met de

aanwezigen aan de slag te gaan ik ben er niet honderd procent van overtuigd dat in Utrecht het

inhoudelijke verhaal wordt opgeleverd Na alle onduidelijkheden van vrijdag moet er hoe dan ook een

strakke en kraakheldere lijn liggen voor de niet ziekenhuismedewerkers Eind van ochtend moeten we dan

kijken met Utrecht wat daar uit is gekomen In het slechtste geval hebben we gedubbeld maar we kunnen

het ons niet veroorloven een dagdeel voorbij te laten gaan

is de kamer van pen optie10 2e I0 2e

Mvg

10 2s

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

10 2e Itaihv nk 10 2« |{5 lhv nl»Van 10 2e

Datum dinsdag 10 mrt 2020 08 36

Aan | _ |^||gJg minywsjTl ^
l@actiz nl»

tominvws nl»

Zorgthuisnl

10 2eM m

ltaiactiz nl m m

I SzorKthuisnl nl |tazorethuisnl nl Itaygn nlI0 2sm Q]

@ggznederland nl

ltSvgn nl

M@ggzneder1an inl

io 2e |@ggznederland nl

m m

Kopie l@rivm nl1 |
l@minvws nl

l@rivm nl 10 2e l@rivm nl» 10 2 10 2e

@minvws nl

@minvws nl» |
@minvw5 nl»

aminvws nl»

10 2e

10 2e

10 2s

10 {2e

M@minvws nkl I
l@minvws nlm m

@minvws nlm

I 53lhv nl | 5 lhv nl»m

Onderwerp RE Eenduidige tekst zorgmedewerkers
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Hallo 10 2e

Dank voor het initiatief Heel belangrijk dit Het is kort dag maar wij zijn er bij Van ons komt 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Landelijke Huisartsen Vereniging LHV www lhv nl http www lhv nl

Domus Medica Mercatorlaan 1200 Postbus 20056 3502 LB Utrecht

E mail10 2» kSIhv nk l S lhv nl10 2e 10 2e

j ^^^^[@minvws nl10 {2eVan

Verzonden maandag 9 maart_2020 23 39

Aan Zorgthuisnl j
l@vgn nl Hyy9@ggznederland nl1 pyjjj3@ggznederljnd nl

B@lhv nl

l@actiz nl 10 2e | 5 zorgthuisnl nl

1° 2«l

fil

@ rlvm

9@minvws nl

Onderwerp Eenduidige tekst zorgmedewerkers

|pjy^jp^5iminvws
nlCC

Beste alien

In vervolg op het BAO van vanmiddag en in de nazit van de bijeenkomst van bewindslieden vanavond hebben we

met het RIVM gekeken naar de volgende tekst https lci rivm nl covid 19 biilage contacten We hebben

geconcludeerd dat deze tekst voor ziekenhuizen wellicht nuttig is maar voor de verpleeghuizen en de

gehandicaptenzorg de ggz de wijkverpleging en de huisartsen} te Ingewikkeld is Voor hen is een

eenvoudiger tekst noodzakelijk De tekst zoals Actiz die afgelopen vrijdag zaterdag heeft verspreld onder de

leden is een hele korte en bondige maar daarmee niet onjuist Die tekst was overigens gebaseerd op de

oorspronkelijk RIVM NVZ tekst https www rivm nl coronavirus covld 19 informatie voor professlonals

van afgelopen vrijdag

Het idee is dat we morgenochtend met koepels kijken of deze eenvoudige tekst voor iedereen bruikbaar is of valt

te maken} dit in het kader van een eenduidige en begrijpelijke communicatie voor ook de medewerkers

zelf Wellicht is ook een eenvoudig schema te construeren

Tijdstip ik zou willen proberen om dinsdag 10 00 uur bijeen te komen op VWS locatie voigt In max anderhalf uur

tijd moeten we er wel uit zijn Is dat voor jullie of een collega haalbaar Ik heb er voorkeur voor om echt bij
elkaar te komen Lukt dat niet dan wordt het inbellen

heeft in BAO ook verzoek gekregen hiernaar te kijken Wellicht goed dat zij ook aansluit10 2e

M vg

10 2e

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are
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requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

wvtfw rivm nl en Committed to health and sustainability
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mil Hfeaif3 minvws nl]To iminyws nl]
m

10 2eminvws nl] l |@minvws nl] ^3@minvws nl]V

From

Sent Mon 3 9 2020 9 30 54 PM

Subject FW Eenduidige tekst zorgmedewerkers
Received Mon 3 9 2020 9 30 54 PM

imaaeQQI jpg

Hoi

10 2eMet name interessant voo

Rest ontvangt het nav iccb en mccb

10 2eGr

Directejr Publieke gezondhefd
Minlsterie van Volksgezondheid Welzljn en Sport

10 2e

110 2» B minvws nl

10 2 10 2s 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 22 28

Aan i 2e^B 5 minvws nl

BITIIS
w

^^^^^J@minvws nl

Onderwerp RE Eenduidige tekst zorgmedewerkers

^|@minvws nlPi ifi

Hallo

Dat lijkt me een goed idee Ik zag net in de app dat^Q^ een bericht van l\IU 91 over onduidelijkheid over thuisblijven had

gedeeld We moeter^us ook met hen contact opnemen

Uit de agenda van^^^^maak ik op dat zij waarschijnlijk bij het overieg kan zijn

Groeten

10 2e

1C |2»

10 2e 10 2e

10 128

10 2e

10 |2a 10 2e

10 2e

10 29 10 2e «»

10 2e10 2e 10 2e« 2«

Dubbel

10 2e

10 [2e 10 29 10 2e 101 29



366798

Dubbel
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10 2e 10 2eTo 3 rivm nl I

Ii 10 Pe

10 2e

10 2eCc

10 2e

From

Sent Mon 3 16 2020 12 17 38 PM

Subject FW Invitation to HSC Audio meeting 16 03 2020 at 11 00

Mon 3 16 2020 12 17 39 PMReceived

Dag 10 2e en v

Uit de afgelopen HSC zijn een paar actiepunten gekomen om input te leveren Ik wil even checken of jullie dit oppakken Ik wil

voorkomen dat er straks van twee kanten input wordt geleverd Ik hoor het graag

Groet

10 2e

10 2e I0 2e

10 2e

10 2e

Dubbel
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liMJiHyMiaminvws nil10 2e |j 10 2» 10K2e f10 2eTo B@minvws nl]

[^^EJSH@minvws nl]

l 10 2s Fwminvw^ ml

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Thur 3 26 2020 6 34 30 PM

Subject FW Proces kamerbrief zoals net met Jeroen doorgesproken
Received Thur 3 26 2020 6 34 31 PM

10 2eDit is het concept proces waarover

morgen

10 2e |vanavond nog spreken Ligtdan als mededeling in otcbieri

Dr 10 2e

Senior beleidsadviseur crisisteam coronavirus a i | gezonde leefomgeving
Ministerie van VWS

10 2e

E @minvws nl10 2e

10 2e 10 2e

10 2e •

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e
H 1

10 2» 10 2e
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To Coronateam PG| |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

LCI RIVM CQVID SitRep 12 03 2020 d pdf

m

Thur 3 12 2020 12 27 13 PM

FW SitRep LCI COVID 19 12 03 2020

Thur 3 12 2020 12 27 14 PM

614 gevallen nu

Van _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Verzonden donderdag 12 maart 2020 13 26

Aan 10 2» 10 2e|@ minvws nlm m

N 10 2e 10 2e|@minvws nl

Onderwerp FW SitRep LCI COVID 19 12 03 2020

@minvws nl |@minvws nlm m

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 26 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Dufebel
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10 2e 10 2e 10 2eTo S]@minvws nll Coronateam PG[ |@minvws nl]

|@minvws nll _Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]IILM] lMttflia3»aminvws nll

From

Sent

m

10 2e

Mon 3 23 2020 8 26 06 AM

Subject RE stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

Received Mon 3 23 2020 8 26 07 AM

Ik zou niet adviseren om het in de sitrap te zetten maar dat andere departementen hun vragen via ons laten lopen kunnen wij

nog een beetje trechteren

10 2eGroetenJ

10 2e

10l 2e

10 2«

10 2e rs101 28} minvws nl |

mi nvws n l10 2eVan

Verzonden zondag 22 maart2020 21 50

Aan Coronateam PG 10 2» 10 2» 10 2e|@minvws nl

|@minvws nl _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

|@minvws nl

10 2s

Onderwerp FW stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

Hoi

Zie mailadressen die bij RIVM voor vragen zijn mgesteld waar we anderen naar kunnen verwijzen
Voor in sitrap en otcb btcb

Hiemaast hebben wij vanuit PG een eigen lijntje vamiit crisisstructiiur met RI\7M

Gr

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbenT com

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum donderdag 19 mrt 2020 3 26 PM

5M@minvws nl

|@rivm nl

M@rivm nlAan 10 2e

10 2e M |@minvws nl Z orgvraag covid |Kopie U
_

^3@rivm nl Beleid covid |

10 2e 10 2em m

[@rivm nl

Onderwerp RE stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

10 2»

Beste

De e mailadressen zijn operationeel Dit betekent dat de mail aankomt nu moeten de aehterliggende medewerkers

nog wel toegang krijgen Maar dit wordt nu ook direct geregeld

Met hartelijke groet

10 2e

10 2e

RIVM Centrum Gezondheid Maatschappij

Afdeling Gezond Leven

r

m

10K2eM 316|
l@rivm nlE 10 2»
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10 2b

10 2e 10 2e kgminvws nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 14 55

rivm nlTo

I0 [2e 10 2» 10 2e| S rivm nl | 5 rivm nlCc

HMa@rninvws nl

Subject RE stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

Dank Dit herken ik Voor OMT vragen geldt dat dit primair via de reguliere lijnen blijft lopen Hier dus ook 10 2e en

Tav eerste lijn is er meteen al het concrete verzoekom samen met ons op te denken aan set afspraken voor GGZ vanuit onze DG

kolom CZ vergelijkbaar mettraject rondom LZ van gister

Met vriendelijke groet

10 2«

10 2e

^^ atminvws n10 2e

10 2iI

Secretariaat

t0 2»

10 2S

10 2s 10 2e grivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 20

AamJ
CC |
Onderwerp stroomlijning verzoeken aan LCI RIVM

10 2« La 10 2« l gminvws nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl I grivm nl

Zoals afgesproken de stroomlijning van vragen

Vragen van koepels in de zorg

Vragen OMT inhoud proces naar mij en rr Jj@rivm nn

Vragen over beleid bijvoorbeeld bijdragen Kamervragen andere departemeten

l@rivm nl10 2e

l@rivm nl10 2e

Achter deze e mailadressen zitten collega s die de vragen dagelijks meerdere keer per dag lezen en afhandelen

zal aangegeven wanneer de adressen operationeel zijn in verwacht binnen een half uur10 2e

Groet

Prof dr 10 2e arts M G

m

10 2e

10 2e
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| www rivm nl

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezordheid en Milieu

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

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

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

www riwm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm ni De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake yo1

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the el

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

u are

iectronic
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irfflflIH31@minvws nll10 2»To iyigaM@minvws nil

From

Sent

Subject
Received

overzicht crisis overleaaen 18 maart docx

w

Mon 3 23 2020 7 28 25 AM

lijst maken overleggen
Mon 3 23 2020 7 28 26 AM

Hoi

Ik zie in de actiepuntenlijst een actie voor mij staan nl

Diverse overleggen opnieuw

inregelen

Lijst maken en in ieders

agenda stoppen moet weer

worden geupdate

101 26

Gaat het dan om bijgevoegde lijst om bij te werken

GroetJ 10 26
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To 0^^B@minvws n I]
From

Sent

Subject
Received

overzicht interne crisis overleoaen docx

w

Tue 3 17 2020 2 30 02 PM

overzicht interne crisis overleggen
Tue 3 17 2020 2 30 02 PM

Hio

Zie hier overzicht van de interne overleggen
Vanuit adviseurs kreeg ik de vraag of wij ook een overzicht hebben van de overleggen van het crisisteam

Heb onderaan tabel gemaakt maar heb niet alle informatie Weet jij waar ik die kan vinden Dan vul ik tabel aan

Ik zal schema op de schijf zetten

GroetJ 10 2e
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Maandag 16 maart

10 00 uur IAO

12 30 uur LOCC N E

Veiligheidsberaad Utrecht DGV DPG MinJenV14 00 15 30 uur

ICCb DGV15 00 uur

MCCb DGV BB17 00 uur

DPG luisterzaal

BTCb

Lunch MP BB SG AZ MinJenV RIVM PJA DGV

Terugkoppeling
OMT

Kader evenementen

Inplannen telco DPG DVR

Kamerbrief moties

Pinsdag 17 maart

10 2e10 00 uur IAO

BTCb

Lunch MP BB SG AZ MinJenV g RIVM PJA DGV

Terugkoppeling
Bijeenkomst Corona deinformatie d 10K2e

Woensdag 18

maart

10 2e10 00 uur IAO

BTCb

Lunch MP BB SG AZ MinJenV RIVM PJA DGV

Terugkoppeling
Telco DPG DVR

Donderdag 19

maart

10 00 uur

iccb iiiaifeal dgvi15 00 uur

17 00 uur MCCb IIMfeQl DGV BB

BTCb

Lunch MP BB SG AZ MinJenV RIVM P]A DGV

Terugkoppeling

17 00 uur MR A4 tje

Vrijdag 20 maart

10 00 uur IAO 10 2e

10 00 uur MR

BTCb

Lunch MP BB SG AZ MinJenV ^H RIVM PJA DGV

Terugkoppeling
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10 2eTo minvws nll tninvws nlM

i¥SL ©minvws nl]I0 26Cc |@minvws nl] Itfii

From

Sent

Subject
Received

imageQQ2 ipq

Tue 3 24 2020 7 23 43 AM

RE dossier plenair debat vooroverleggen
Tue 3 24 2020 7 23 43 AM

imaaeOQ5 ipg

imaqe008 ipq

Hoi

MB heeft liimeatisteren gezegd na overleg met ons tweeen dat we niet mee doen toch en dat we vragen dat zij mag uitluisteren

dus zonder votes

Mp is er tot 1445 uur

Le0 26 Directeur Publieke gezondheid |

Mimsterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ]

Parnassuspfein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

| secretariaat

jB@minvws nl

10 2e

10 2e 10 [2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2b 4M »X» tt0 {2a10 2e 10 2s 10 2e

10 2e 10 2e
Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e TbH2 ^iOK2ej 10 2e10 2a 10 2e 10 2a
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10 2e

10 2b

10 2e 10 2e

10 2» 10 2» 10 2« 10 2»

10 2» 10 2»

Dubbel

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e

10 2a

10 [2e 10 2a

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbal

10 2e 10 2e

10 2e 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

W 10 2a

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2a 10 2e

10 2e 10 2S

10 2e
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10 2e Dubbe

10 2S
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HIQIfeQl@minvws nll

B@minvws nl]

►CBBEC@minvws nl]

rilMfc03@ m i n vws n 11

10 2e 10 2b 10 2eTo

10 2e

I 10 2e iO 2e J| 10 2e

8 10 2e

@minvws nl1
10 2eCc

From

Sent Tue 3 24 2020 7 02 24 AM

Subject RE dossier plenair debat vooroverleggen
Received Tue 3 24 2020 7 02 25 AM

Ha

Mijn app lijntje met AZ

afstemming onderwerpen beinensing Kamei iiizet meer dan diie voor VWS want twee bewindspersonen Was gisteren bij
AZ ook nog veel onduidelijk

IIMfcDlm ik zetten vanmorgen werkwijze in de steigers
KElBlen lIMfeOl gaan in elk geval weer flappen schrijven
GroetRBieai

|is koit ga haar vandaag bevragen op welke bewindspersonen wanneer voorbereiding10 129

En 10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Datum dinsdag 24 mrt 2020 7 56 AM

Aau f
Kopie

Ondenverp RE dossier plenair debat vooroverleggen

IH

10 2e 10 2e 10 2e@minvws nl @minvws nlI M

10 2e 10 2e 10 2e|@miiivws nl |m @minvws nlH

Donderdag is niet lisc maar de management board ecdc Dus die moet ik in prmcipe zelf doen

Gaat MP wel mee donderdag Die zou eerst naar euiopese raad Gaan we achterheen vandaag

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny coin

10 2« 10 2b @minvws nlVan

Datum maandag 23 mrt 2020 11 46 PM

Aan |
Kopie

Ondenverp RE dossier plenair debat vooroverleggen

IH

10 2e 10 2e 10 2e@minvws nl @minvws nlm

10 2e 10H26 10 2el@minvws nl BE @minvws nl

Hoi

Ga jij zelf de audio meeting doen

Eerder deed tochj^^^^Jdat Ik zou dat overlaten aan iemand anders

Ik wil graag wel bij vooroverleg van rijn zijn Ook even gevoel bij krijgen vanuit coordinatie

Goed om te checken bij az hoeveel we mee mogen nemen ^^^^zou dat nog laten weten Nemen jullie contact op

L 2e Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Parnassuspiein 5j Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
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10 2e

10 2»M Sminvws nl

mi nvws n l10 2eVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 23 36

Aan 10 2e 10 2e 10 2« 10 2e@minvws nl |@minvws nl

10 2e 10 2e |@ minvws nlCC

Onderwerp RE dossier plenair debat vooroverleggen

Hoi

Je hebt nu 2 bwl te ondersteunen dus 2 mapjes makers nodig in TK zelf ik zou iemanduit lijn van rijn erbij doen dns

lotifciiiiHDi Die ook bewindslieden spreken EniliOBsaie^ MMBUI Ibm te zorgen dat die mapjes gevuld worden

En op vws zouden^Hen ik weer kunnen doen Eigenlijk liadden we daar die verdeling al

Alleen heb ik om 14 uur donderdag de audio meeting lisc waar ik j ou vervang Maaiiyjfljgjcan natuurlijk ook mij

vervangen En om 14 um‘ is het eigeblijk afgelopen

10 2e

len^^Qdenk ikVoor Het vooroverleg met van rijn moeten cz en gmt worden uitgenodigd Van ons volstaat daaij
Zonodig afli van onderweip|

10 29

1O 20 en 10 2»

Van ons stel ik voor bij vooroverleg hugo
| afli van agenda10 2e

Gi

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy com

@minvws nlVan

Datum maandag 23 mrt 2020 11 14 PM

Aan [J
Kopie

Onderwerp RE dossier plenair debat vooroverleggen

10 2e 10 2e•

| ^^^fl@ininvws nl@minvws nl10 2e 10 2e 10 2e

|@mmvws nl10 2e 10 2e

Hoi

Ik zou voor zover mogelijk willen proberen wel bij de voorbereidingen bij de ministers willen aansluiten Ook om weer even gevoel
te krijgen bij hoe ze het willen Ik neem aan datQ
We waren een goed trio Of wordt nu anders ingericht Misschien met twee ministers^^^Jerbij Dat krijgen we miss wel voor

elkaar

in ik weer ter plekke zitten

10 2e mt dan wat inkorten en naar voren

| Directeur Publieke gezondheid
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Ministerie van Volksgezondheld Welzljn en Sport |

Parnassuspfein 5| Posfcbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2s

10 2eM @minvws nl

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 18 13

I0 2e La 10 2e l S minvws nlAan

2e 10 2» 10 2e 10 2el@minvws nl |
Onderwerp FW dossier plenair debat vooroverleggen

l@ minvws nlCC

Morgen even goed afstemmen wie er naar het vooroverleg met de ministers gaan en wie wat inbrengt bEHlai is

coordinerend en wordt bijgestaan door
hoe wil jij betrokken zijn bij deze overleggenI0 2e

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackbeiiT coml

10 2e 10 2a @minvws nlVan

Datum maandag 23 nut 2020 4 39 PM

Aan

B@ininvws nl

mm

l@minvws nl v @mmvws nl10 2e 10 2e 10 2em m

|glVMninvws nl10 2e hFjj m

@miiivws iil H |@ininvws iilKopie 10 2e 10 2e 10 2em m

@minvws nl

Onderwerp dossier plenaii debat vooroverleggen

» 2i

Dag alien

Nog even op een rijtje wat er nou is afgesproken over dossier en voorbereiding debat oever corona a s donderdag

Afgesproken is dat er vandaaq geen aanvulling komt op de eerder aangeleverde inwerkdossiers maar de komende dagen zullen

o a onderstaande stukken volgen
Omt advies wanneer afgestemd met BAO

Stand van zaken factsheet ic cap in mtcb

Presentatie technische briefing10 2e

Daarnaast staan nu de onderstaande vooroverleggen gepland in de agenda s van de bewindspersonen
iullie hoe die qeorqaniseerd gaan worden

overleqt met10 2e

Minister van Rijn
24 maart 14 00 15 00 uur

25 maart 14 00 16 00 uur

Minister de Jonge

dinsdag 24 maart 15 16 uur

Deze momenten kunnen nog gaan schuiven zeker naar aanleiding van behoefte bewindspersonen

Groet I0 12e

MSc | Advise ur D6V |
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie BPZ |

Parnassusplein 5 | 251^VXP | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 □ | Den Haag |

| 5 minvws nl I www rijksoverheid nl |10 2s10 2e
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10 2To jminvws nll minvws nl

SBliMdiilnaa @minvws nl]I0 26Cc |@minvws nl] Itfii

From

Sent

Subject RE dossier plenair debat vooroverleggen
Received

Tue 3 24 2020 6 56 58 AM

Tue 3 24 2020 6 56 59 AM

Donderdag is iiiet lisc maar de management board ecdc Dus die moet ik in principe zelf doen

Gaat MP wel mee donderdag Die zou eerst naar europese raad Gaan we achterheen vandaag

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 1O 20

10 2e 10 2e 10 2e ro c^ia cM lO C2e 10 2e

10 2e Dubbel

10 2e

10 2s 10 {2e

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 101 28 10 2S 10 2e

10 2s 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 28

10 26 10 2e 10 2e 10 26
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2a

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2s



366832

2« 10 2» 0 2e 1Q 2gTo iminvws nl] iminvws nl]

SSH@minvws nl]2eiminvws nl] iminvwsjil]
m m

10X20Cc piHDl@minvws nn |@minvws nl]w

From

Sent

Subject RE Nieuwe lijst moties toezeggingen tb v Kamerbrief 31 3 ActiesDMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

Fri 3 27 2020 11 41 45 AM

M

Fri 3 27 2020 11 41 44 AM

Received

Helemaal top dan gaan wij mensen achter de broek aan zitten voor jullie

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 41

Aan 10 2e 10 2e^M@minvws nl invws nl

10 2el@minvws nl ^M@minvws nl |@minvws nl

10 2e IfeQl@minvws nl

Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

|@minvws nlCC m m

Ik ben er nu mee bezig en zal dan vragen^jjjjgjer nog even op mee te lezen

Rond half twee

10 2S

10 2e 10 {2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 39

Aan 0 2e 10 2e 10 2e 10 2e
@minvwsinl
^ ^^^^Sl^minvwsji l

@minvws n]
Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

l 53minvws nlm

i 2e 2el^minvwsjnb m

10 2e I0 2e 10 2s l S minvws nlCC

Heel fijn En kornt die dan vandaag hoe laat denk je ongeveer Dan kunnen wij namelijk ons adviseurs kunstje doen en de

mensen aanschrijven die jullie een tekst moeten leveren ind deadline etc ©

We zullen jou enteeds in cc zetten

10 2eGroet

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 33

Aan 10 2e 10 2e 10 2e^M@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl minvws nl

10 2» 10 2e •|@minvws nl l@minvws nlCC Coronateam PG

|@minvws nl

Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

10 2e

Yes ik maak de lijst onderwerpen met daarin voorstel afhandeling moties en toezeggingen

Dr 10| 2e

Senior beleidsadviseur crisisteam coronavirus a i gezonde leefomgeving
Ministerie van VWS

E @minvws nlm

10 2e 10 2e @mmvws nlVan

Datum vrijdag 27 nut 2020 12 26 PM

|@miuvws nl |@minvws alAan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eFjj

|@mmvws nl

Kopie Coronateam PG |
fl^^3@minvws nl

Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

IH 10 2e l@minvws iilm

|@mmvws iil |@minvwsnl10 2e I 10 2e 10 2e e
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10 2»Dag

Dank weer voor het mooie overzicht

Volgens mij was de afspraak dat juilie een lijst met onderwerpen maken voor de brief incl de moties en toezegging die daarin

moeten terug komen en dat we als adviseurs die lijst dan uitzetten en zorgen dat er op tijd teksten met de DG s worden

afgestemd

Ik stel dus voor dat we de lijst met onderwerpen voor de brief uitzetten incl die moties en toezeggingen die we daar in af willen

doen en niet de gehele lijst met moties en toezeggingen Ik vrees dat dat te onoverzichtelijk wordt voor directies Ik kan die

lijst wel meesturen voorde otcb dan kunnen andere directies wel kennis nemen van alle moties en toezeggingen uit het debat

Die motie voor BZ kunnen we misschien via en NCTV uitzetten Ik neem aan dat die niet in de brief van

aankomende dinsdag terug moet komen

Het lijkt me wel goed om vandaag een lijst met onderwerpen voor de brief te hebben zoals ook in het voorstel stond en niet

maandag Dan kunnen andere directies nu alvast zaken uitzetten en nadenken over de tekst Gaat jou dat lukken denk je

Greet 10 2e

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 10

| ^^^^^^J^mmvws1rTl minvws nl

CC Coronateam PG ^[ Q minvws nl J

10 2» 10 2a|@minvws nl

10 2 5 minvws nl

Onderwerp Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

Urgentie Hoog

Hi BPZ adviseurs

Hierbij de geactualiseerde lijst moties toezeggingen per vandaag Het is een enorme lijst geworden
Zou mooi zijn als we de meeste hiervan in de kamerbrief van as dinsdag kwijt kunnen

10 2e een deel van moties toezeggingen is voor PG DCC Valt dit in de nieuwe structuur ook onder jou om teksten op te

halen

Een van de moties is voor BZ zetten juilie die weg

Ik maak dit weekend een eerste inhoudsopgave voor de nieuwe Kamerbrief Die voegen we dan maandag samen met de

aangedragen onderwerpen

10 [2e

l
■flHDr 10 2» | Senior beleidsadviseur Crisisteam Coronavirus a I Gezonde Leefomgeving

Minlsterie van Volksqezondheid Welzljn en Sport | Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Openbare en Jeugdgezondheidszorg

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

@ m i n vws n Im

www rijksoverheid nl
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^^■ [HESma@minvws nl]To

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 11 39 09 AM

RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 ActiesDMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

Fri 3 27 2020 11 39 09 AM

Perfect Het is elke keer even kijken hoe dit in de praktijk werkt en heb daar met[yjflj^nauw contact over Vandaar dat ik hier

direct op reageer

10 2e 10 2» @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 38

Aan

Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

10 2e 10 2e |@minvws nl

la dat doe ik idd

Doe ik dan wei via 10 2e

10 2e 10 2» l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 12 37

I0 2e 10 2e l@ minvws nlAan

Onderwerp RE Nieuwe lijst moties toezeggingen t b v Kamerbrief 31 3 Acties DMO MEVA GMT CZ IZ DCO PG

10 2eHo

Volgens mij moeten wij de structuur van de brief met inhoudsopgave incl moties en toezeggingen naar directies sturen Zie ook

het bijgevoegde voorstel

Lukt dat

10 2eGroet |

10 2e 10 2e

10 2e 10 ze

10 2e

10 2e 10 2e t10 2e

I0 2e 101 29

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e

Dubbel

10 2e
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Coronateam PGt10 2e

1° 2e

To @minvws nl]
From

Sent Mon 3 16 2020 1 08 57 PM

Subject RE OMT en BAO

Received Mon 3 16 2020 1 08 57 PM

Reisadviezen In terugkoppeling ICCb staat

Inkomende reizen beperkt inreisverbod De lijst ook aanpassen en uitbreiden met hoog risico landen Formule bedenken

die we een tijdje vol kunnen houden

Daarnaast n a v overleg met KLM hoe en wanneer afschalen^

I0 2S 10 2» @minvws nlVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 12 49

Aan Coronateam PG

Onderwerp OMT en BAO

10 2b |@minvws nl

Allen

Ik ga even vragen of wij iets aan kunnen leveren voor de agenda van het BAO laat even weten als je vragen hebt

10K2S
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■gPpljH

limiiai@minvws nll

|i|| |^^§J@minvws nl]

if HElIiaJ@minvws nlli° 2» 1Q 2eTo

Cc

From

Sent Tue 3 24 2020 6 42 09 AM

Subject RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Received Tue 3 24 2020 6 42 09 AM

Gaat helemaal de goede kant op voorstel om term dec te vervangen door de 8e of Corona crisisorganisatie omdat dec term

is die voor iets anders staat dan hierin is opgenomen en dec met de eclite dec taken toe te voegen

Verder zou ik het heel fijn vinden om in het kader van de voorbereiding vanMIMH^Iar het interdepartementale deel een liason

bij het acute zorg crisisoverleg te hebben en voor de coordinatie van brieven debat en communicatie ook een liason bij
overleg continmteit en een bij overleg van stas

10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry coin

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e e mm Dubbel

I0 2e 10 {2e 10 2a 10 2e 101 29

10 2e 10 2e lC 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s 10 2e110 12 1

10 2e 10 2e 10 2e10 2e
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Merel

Crisis organisatiestructuur en de reguliere VWS lijn
Nu er 2 bewindspersonen samen verantwoordelijkheid zijn voor het Corona dossier en er steeds meer beleidsdirecties bij de
crisis betrokken zijn doet de vraag zich voor hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu lopen

1 Crisis vergader structuur organogram bijlage 1 en het weekschema bijlage 2

2 Hoe stem ik een brief over Corona af

3 Hoe verhoudt de crisisstructuur zich tot de regulier lijn

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit

forganogram invoeaen]

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een interdepartmental crisisorganisatie gericht op corona en wordt

centraal gecoordineerd door het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV

Deze organisatie bedient een eigen ministeriele commissie een soort crisisministerraad MCCb met eigen ambtelijke
voorportalen Dat betekent dat a lies random corona zoveel mogelijk interdepartementaal wordt afgestemd en dat

besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Hierin zijn de meest nauw betrokken

VWS directies onderdeel van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale en indien relevant interdepartementale
besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naar de mBTCb ministeriele beleidsteam crisisbeheersing waarin

bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en een aantal aangewezen directeuren zitting hebben

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk crisisvoorportaal ICCb waarin

DGV is vertegenwoordigd Besluiten uit het ICCb worden worden doorgeleid naar het politieke
overleg MCCb waarin namens VWS minister De Jonge en minister Van Rijn zitting hebben

t10 Ze

In het overzicht bijlage 2 hebben we de interne en interdepartementale vergaderstructuur uitgewerkt met ook de namen van

de deelnemers erbij

Ad 2 Ik moet een kamerbriefschrijven inzake een onderwerp gelieerd aan corona wat moet ik doen

Je directie maakt in het OTCb melding van een kamerbrief

De brief volgt de nonnale lijn in Marjolein

Zorg ervoor dat voordat de brief terechtkomt bij de DG afstemming heeft plaatsgevonden met collega’s van DCC zij
verzorgen afstemming met de NCC DCC toetst op consistentie tussen brieven moties toezeggingen op

mter departementaal niveau

Indien de brief nog substantieel wijzigt na mterventie van DG of bewindspersoon wordt de brief door de adviseurs

van de betreffende bewindspersoon nogmaals afgestemd met DCC

Indien de brief met substantieel wijzigt gaat de brief uit via de reguliere lijn en wordt DCC op de hoogte gesteld van
de eindversie

Het zou nog fijn zijn als we voor het proces over het afstemmen van de kamerbrieven ook nog de namen mailadressen kunnen

toevoegen

Ad 3 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

VWS kent nu feitelijk twee organisatiestructuren 1 een eigen besluitvormingslijn voor coronazaken en 2 de reguliere VWS

lijn directeur dg minister

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor

coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen
afstemming met NCTV

coordinatie verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is
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verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming
verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming met de crisisstructuur van

corona gerelateerde zaken

Morgen is er nog een overleg met DCO om er ook voor te zorgen dat de communicatie in het NKC woordvoering VWS

communicatie op de verschillende onderwerpen en
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HItB IEQ]@mirwws nll

[| liKfeEB femirwws nil

lC_BBSH@minvws nl]10 2g 1Q 2eTo

Cc

From

Sent Tue 3 24 2020 8 12 38 AM

Subject RE overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn
Received Tue 3 24 2020 8 12 38 AM

Nabrander wat zou helpen is ook RIVM overleggen toevoegen aan bijiage 2 daar kunnen we dan ook vast OMT BAO in zetten

perhaps

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 22 02

Aan 1 o 2e 10 2a 10 28 10 2a|@minvws nl |@minvws nlm

l@minvws nl

I l 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW overzicht van de crisisstructuur en de reguliere lijn

Urgentie Hoog

CC

Hoi

Dit is iiitgewerkt nav gesprek 13 uur

Lezenjullie mee
Dank

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

10 2e 6 10 2e @muivws ulVan

Datum maandag 23 mil 2020 9 28 PM

|@mmvws nl |@minvws iilAan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eD H Im

EBI@minvws nl Ill IH |@minvws nl10K2b

l@minvws nl @minvws nlKopie m

2«l@minvws ni rB

l@minvws nl

Onderwerp overzicht vail de crisisstmctinir en de reguliere lijn

jgHflM^ininvws nl 7B

|@minvws nl

l JlCiBl 77 in invws nlI

IH H10 2e 10 2e 10 2em

Hoi allemaal

Na ons overleg PG BP2 vandaag hebben

momenteel een mooi overzicht van het getekende organogram in bijiage 1 en dat is als het goed is morgenochtend klaar Graag

jullie opmerkingen aanvullingen dan kunnen we dat morgenochtend nog verspreiden

met input van velen het volgende uitgewerkt DCO maaktmj

Vandaag bleek dat het ondanks deze afspraken het af en toe nog zoeken is hoe de nieuwe BWP op dit dossier hun voorbereiding
willen en hoe we dat vanuit BPZ en PG goed op elkaar aansluiten en elkaar erbij kunnen helpen Fijn om te zien dat iedereen

elkaar goed weet te vinden Hopelijk helpt dit overzicht er straks ook weer bij voor de rest van de organisatie

Morgen spreken we met DCO ook nog even over de wijze waarop de communicatie binnen de interne en interdepartementale
crisisstructuur het beste geborgd kan worden

Groeten

10 2e

Crisis organisatiestructuur en de reguliere VWS lijn
Mu er 2 bewindspersonen samen verantwoordelijkheid zijn voor het Corona dossier en er steeds meer beleidsdirecties bij de
crisis betrokken zijn doet de vraag zich voor hoe de vergaderstructuur de afstemming en besluitvorming nu lopen

1 Crisis vergader structuur organogram bijiage 1 en het weekschema bijiage 2

2 Hoe stem ik een brief over Corona af
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3 Hoe verhoudt de crisisstructuur zich tot de regulier lijn

Ad 1 Hoe ziet de crisisstructuur eruit

[organogram invoegen]

De crisisstructuur binnen VWS is onderdeel van een intendepartementale crisisorganisatie gericht op corona en wordt

centraal gecdordineerd door het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV

Deze organisatie bedient een eigen ministeriele commissie een soort crisisministerraad MCCb met eigen ambtelijke
voorportalen Dat betekent dat a lies rondom corona zoveel mogelijk interdepartementaal wordt afgestemd en dat

besluitvorming voIgt via de onderstaande structuur

Dagelijks komt binnen VWS het Operationeel team crisisbeheersing OTCb bijeen Hierin zijn de meest nauw betrokken

VWS directies onderdeel van op MT niveau Dit overleg bereidt departementale en indien relevant interdepartementale

besluitvorming voor

o Een departementaal besluit wordt doorgeleid naar de mBTCb ministeriele beleidsteam crisisbeheersing waarin

bewindspersonen en DGV DGLZ en DGCZ en een aantal aangewezen directeuren zitting hebben

o Interdepartementale besluiten worden doorgeleid naar het hoogambtelijk crisisvoorportaal ICCb waarin

DGV is vertegenwoordigd Besluiten uit het ICCb worden worden doorgeleid naar het politieke
overleg MCCb waarin namens VWS minister De Jonge en minister Van Rijn zitting hebben

10 2a

In het overzicht bijlage 2 hebben we de interne en interdepartementale vergaderstructuur uitgewerkt met ook de namen van

de deelnemers erbij

Ad 2 Ik moet een kamerbrief schrijven inzake een onderwerp gelieerd aan corona wot moet ik doen

Je directie maakt in het OTCb melding van een kamerbrief

De brief voigt de normale lijn in Marjolein

Zorgervoor dat voordat de brief terechtkomt bij de DG afstemming heeft plaatsgevonden met collega s van DCC zij verzorgen

afstemming met de IMCC DCC toetst op consistentie tussen brieven moties toezeggingen op inter departementaal niveau

Indien de brief nog substantieel wijzigt na interventie van DG of bewindspersoon wordt de brief door de adviseurs van de

betreffende bewindspersoon nogmaals afgestemd met DCC

Indien de brief niet substantieel wijzigt gaat de brief uit via de reguliere lijn en wordt DCC op de hoogte gesteld van de

eindversie

Het zou nog fijn zijn als we voor het proces over het afstemmen van de kamerbrieven ook nog de namen mailadressen kunnen

toevoegen

Ad 3 Hoe onderscheiden de verantwoordelijkheden van de gewone lijn zich tot de crisisstructuur

VWS kent nu feitelijk twee organisatiestructuren 1 een eigen besluitvormingslijn voor coronazaken en 2 de reguliere VWS

lijn directeur dg minister

De reguliere VWS lijn blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken afstemming binnen de lijn de besluitvorming voor

coronazaken verloopt via de crisisstructuur Dit vraagt extra afstemming met de collega s van onze interne crisisstructuur DCC

DCC is verantwoordelijk voor

toetsing consistentie tussen brieven en moties toezeggingen
afstemming met NCTV

coordinatie verzamelbrieven

contact met RIVM OMT BAO

Reguliere lijn VWS is

verantwoordelijk voor inhoud niet voor besluitvorming
verantwoordelijk voor tijdig melding van relevante zaken bijv kamerbrieven en afstemming met de crisisstructuur van

corona gerelateerde zaken

Morgen is er nog een overleg met DCO om er ook voor te zorgen dat de communicatie in het IMKC woordvoering VWS

communicatie op de verschillende onderwerpen en
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ifiiareQM@minwvs nll I@minwvs nl]10 2e 10 2 10 2eTo

[mufeDJ m i nvws nil

From

Sent

10 2e

Mon 3 9 2020 10 03 26 PM

Subject RE sitrap 33 | Nieuw coronavirus

Received

imaaeQQ2 ipa

Mon 3 9 2020 10 03 27 PM

Klopt wij gebruiken officiele cijfers RIVM en dear zal de 4e pas morgen in bijgewerkt zijn Maar anders is het niet te doen

Groeten frftmT«a»

lQ 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

minvws nl |M E m10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 22 59

| BEI^l@minvws nl ^^^@minvws nl10 2e 10 2eAan

^^^^2^@minvws nl

Onderwerp RE sitrap 33 | Nieuw coronavirus

Hoi Leonie

Er staat dat er 3 overleden zijn na mccb was er ook onduidelijkheid ivm geval goirle All over the news maar niet bevestigd door

rivm want niet doorgegeven door ggd

Hopelijk gebeurt dat snel

10 2e I
Ministerie van Volksgezondheld Welzijn en Sport

ParnassuspSein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

secretariat

E3 nl

© 10 2aw I

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 22 37

Aan Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden |
|@minvws nl |

|@minvws nl Groep PG DDA

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2»

10 {2eStandaard gkabinetvandekoning nl

10 2el@igj nl l@nctv minjenv nlm m

I 10 2erivm nl minvws ni minvws nlm m

{2e I^ 5 niinocwjTl

|@minvws nl B
I^ISMfSJminywsjnb
jB@minvws nl B

H

PJ

10 2^B@minvws nl ^Ji5 minvws nl |@rivm nl Crisiscoordinator BZ

l@minaz nl DCC BZK10 2e 10 2e[@minbuza nl |@minbuza nl

I 10 2e

10 2e

@minbzk nl DCC LNV ffi

|@minvws nl i^E
minlnv nl minienw nl

l@minvws nl H

H^£iVJTTJTl B
|@minbuza nl RE

gj@minvws nl

rivmml^B

■ Qj

| t0 {2e U 10 2e

|@rivm nl Q^PEl^aB@minvws nl

B@nctv minjenv nl10 2» E 1D 2e ugrivm nl B
al@minszw nl LCI10 2el@rivm nlm In
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0 2e |

j 10 2»]

5^y^B grivm nl

l@minjenv nl |

s rivm nl

@ igj nl

l@rivm nl MMggJfnlllw nl^ LOCC

B@minvws nl yjE
2s

^minbuza nl

B@minvws nl jNCC ^ffl@nctv minjenv nl

|@minvws nl minbuza nl B

rivm nl |@ifv nlm m RT rg m

10 2»I BB igj nlW

l@minbuza nl

10 2eMi@minvws nl 5B@minvws nl ^l@minvws nl

N 10 2e minszw nl rivm nlm m m m

j@minvws nl |

minvws nl I^Iffll
B@igj nl K

^[@belastingd ienst nl

Onderwerp sitrap 33 | Nieuw coronavirus

igj nl minvws nl

m M 0

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavirus

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

GroetenJ 10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzlin en Sport |

Dlrectie Publieke Gezondheid | Afdeltng Crisisbeheersing en Infectiezlekten |
E BEEl@minvws nl |M 10 2e
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10 2« 10 2« 10 2bTo iminvws nl] irivm nl]
10 2e

10 2e | 10 2e

10 126

10 2bgminvws nl]
~B@mlnvws nl]

[ 5SI@minvws nlj |@minvws nl]

From

Sent Sun 3 8 2020 2 37 34 PM

Subject RE Situatierapportage Veilighesdsregio s DCC VWS 4

Received

imaaeOOl jpg

Sun 3 8 2020 2 37 34 PM

Er is nog geen nieuwe frequence ga ik maandag even met NCC bespreken

Groeten

10 126
Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisis beheersing en Infectieziekten |

| E IM 10 2a

^^^^^Jj@minvws nl10 2eVan

Verzonden zondag 8 maart 2020 15 36

n l10 2e 10 2e|@rivm nl

^^3@minvws nl

Aan ilij

10 29 10 2e| gminvws nl |@minvws nl

10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 4

m

Ik zie dat in deze up date nog niet de nieuwe afspraken nav overleg met leveranciers zijn opgenomen nav overleg woensdag

Iweten jullie of er al een nieuwe frequentie met ncc is afgepsroken over deze mail

Kan me voorstellen dat twee keer per week logischer is en dan kunnen we dit nog in volgende mail zetten bij di

10 2e

l 2e 10 2e

Ministerie van Vo I ksg ezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

secretariaat |

minvws nl

E Iw

El

I0 2e 10 2e I0K2¥ tOKBe

10 26

10 2b

10 2b

10 2e

10 2b

10 2s

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2»

10 2b

10 2b 10 26

10 2s

10 2a

10 2e

10 2e

10 2b 10 2b

10 2s

10 2e 10 2b

10 2s 10 2a

10 2b

10 2b

10 2e10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

1 0 2b 10 2s

10 2e

10 2e

10 2s 10 2» 10 2s

10 2b

10H2S

10 2b

10 2e

10X20

10 2s

10 2e

10 2s

10 2e 10H2¥10 2E|

10 2b 10 2b



366843

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

[10 2e 10 2e

10 2e 101 20

10 2e

10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2»10 2

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10 {2e

1 10 2e

10 2e

101 20 10 2e10 2e

I0 2e 10 2e I19] 2«

10 2e

10 2e

101 20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e T0K20J

1O 20 imm 1O 20

10 12®

10 2e 10 2e

10| 2e

10 2e

Dubbel

I0M2S
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|@rivm nl] iJjH^^B@minvws my Coronateam10 2a MESjII 10 i2e 10 Z«To

10 2ePG[ f5 minvws nll
10 2eFrom

Sent Sun 3 15 2020 2 25 31 PM

Subject TER INFO FW Corona risicocommunicatie ouders schoolgaande kinderen

Received Sun 3 15 2020 2 25 32 PM

Ter info op persoonlijke titel bericht van een arts M G MMK werkzaam bij de Gezondheidsraad

Dr 10 2e

10 2e

Hi

10 2e 10 2e [@gr nlVan

Datum zondag 15 mit 2020 2 47 PM

•

10 2e 10 2e [@minvws nlAan

Onderwerp Corona risicocoinmimicatie ouders schoolgaande kinderen

Beste 10 28

Buiten mijn mmk expertise maak ik mij als arts maatschappij en gezondheid zorgen om hetgedrag van ouders van

schoolgaande kinderen in het bijzonder als ze verkoudheidsverschijnselen vertonen Ze houden de kinderen dan weliswaar als

het ze uitkomt weg van school maar gaan er vervolgens mee boodschappen doen naar horecagelegenheden of andere drukke

plekken waar de besmettingsrisico s naar anderen waarschijnlijk groter zijn dan op school Het lijkt me een belangrijk om in de

communicatie meer aandacht te besteden aan het advies dat verkouden kinderen die niet naar school gaan sowieso binnen

moeten blijven om anderen niet te besmetten Aan het straatbeeld te zien zijn er weinig mensen die zich daarvan bewust zijn
Datzelfde geldt overigens voor jongeren en mensen zonder kinderen die de situatie bagatelliseren Steviger risicocommunicatie

op dit gebied vanuit VWS RIVM en GGD en mensen aanspreken op risicovol gedrag zou m i welkom zijn Aangezien jij dicht

op of in het OMT en VWS crisisteam zit deel ik mijn zorgen over deze waarneming uit het dagelijks leven graag met je

Veel sterkte in deze crisissituatie

Groetj 10 2«

10 2s

Gezondheidsraad

Postadres Postbus 16052 2500 BB Den Haag

Bezoekadres di wo Korte Voorhout 7 gebouw ministerie van Financien te Den Haag
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To NCC NCTVIBsM@nctv minienv nll
BD KS |

jminvws nll _Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]

gnctv minjenv nl]

10 2b 10 2e

10 2e

Cc @nctv minienv nll

2SBD NCTV

From

Sent Sat 3 7 2020 4 17 04 PM

Subject Verslag Bestuurlijk Afstemmingsoverleg voorzitters veiligheldsregio s
Received

imaqeOOl jpg

Teruqkoppelinq Bestuurlijk Afstemminqsoverleq 3 maart 2020 conceptversie 2020 03 06 pdf

io C2e

Sat 3 7 2020 4 17 05 PM

Beste collega s

Hierbij zoals afgesproken met het verslag van het overleg met de voorzitters veiligheidsregio s van 3 maart10 2e

jl

KfiGQESI heeft als het goed is met jullie besproken naar wie het verslag verstuurd moet worden

Als dat niet zo is dan graag even een telefoontje

Dank jullie well

Groeten t0 2e

10 2edrs M

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Verdieping A08

jt | www ri1ksoverheid nl©minvws
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To @vn oncw mkb nl]
From

Sent

Subject
Received

Fwd RE RE CQVID 19 list ICU MCU eml

Fri 4 3 2020 11 48 10 AM

FW COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

Fri 4 3 2020 11 48 10 AM

Hierbij de bestellijst vanuit Caribisch Nederland zoals we zojuist bespraken Deze kan je direct doorsturen naar 10 2e

Er is een vrachtvlucht geregeld met IC materiaal die vertrekt zondag

Nadere info contact personen volgen zo dadelijk

Groet

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 10 48

Aan

Onderwerp FW COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

10 2e l @minvws nl

Met vriendelijke groet

10 2S

Corona Crisiscentrum Caribisch Nederland

10 2e

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van VWS

l@iei nlVan

Verzonden 3 apr 2020 09 17

Aan

H10 2e 10 2e

I l@mmvws nl |@nvm nl B i 2em ip] m m

B@iivm nl j
mEM@igj nl

Onderwerp RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

I
”

l@igj nl |m m m

I

Beste alien

In bijlage de inventarisatie van Curagao en Sint Maarten

Met vriendelijke groet

10 2e

1D 2e 10 2e l@ minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 14 03

m
10 2erivm nl |@rivm nl

2e 2epigi nl S igi nl

Onderwerp RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies
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Op de valreep het stuk van Bonaire

Met vriendelljke groet

10 2«

Crisis Centrum Caribisch Nederland

10 2e

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

MmListerie_uaQ VoIksaezondheid Welziin en Sport

10 2e C10 2e 10 2e 10 2e

10 2eT 31 61
l@minvws nlE 10 2e

www riiksoverheid nl

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10 2«

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2s 10 2»

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e»

10 2e

10 2el

101 2

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2» 10 28 10 2 10 [2e 10 2sd0 2
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10 2e

Dubbel
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l[ IB5S3BI@tninvws nll10 2»

10 pe

To

From

Sent Wed 3 18 2020 12 31 18 PM

Subject MT overleg 18 maart 1200

Wed 3 18 2020 12 31 18 PM

Acties DMQ ikv Corona virus 16 maart 1300 uur docx

Received

Actiepuntenliist 17 Q3 2Q2Q HL docx

Verslaa overleq patienten en clientenorqanisaties 17 maart 2020 docx

20200317 aanwiizing COVID 19 pdf pdf pdf

10 2sVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 23 23

Aan Groep DMO MT medewerkers

Onderwerp Paar vragen overleg Hugo 9 30 en MT morgen om 1200

Hoi

1 Overleg Minister 18 3 9 30 Graag voor overleg Hugo vragen beslispunten of interessante updates Ik heb update van

^Jgezien over burgerinitiatieven Neem ik mee Anderen nog nieuwtjes voor Hugo

2 Vandaag overleg met patienten en clienten orgs ^^j en ik belden in Bijgevoegd actiepunten en verslagje Ook voor

Dmo aantal zaken Ik heb gezien dat we met Iederin en LfB en crisis comm overleg starten over toegankelijke comm
ook mooi in kader van VN verdrag Dat doen we overigens ook met Valente GGZ VNG en onszelf voor Maatschapp
Opvang GaatHUJMT lleiden

3 zie mail aan medewerkers verslag overleg stas Pakken jullie overleg met Valente GGZ VNG en ons op

Dank

4 Bruins heeft aan voorzitters veiligheidsregio s bijgaande brief gestuurd Meteen al veel discussie op de app Staat nu ook

onhandig dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor noodopvang

We spreken elkaar weer op 12 00 uur en hopen dat we dan weer kunnen Zoomen

10 2s
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Groep DMO MT medewerkersWU iaDM@minvws nllTo

10 2eFrom

Sent Sun 3 22 2020 12 57 03 PM

Subject graag lezen Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

Received

2Q20Q32Q SITUATIERAPPORT DCC VWS aan Veil iohe id sre dip s 5 pdf

Sun 3 22 2020 12 57 05 PM

2Q Q3 2Q20 Aansluitino veiliaheidsreQios en de nationalecrisisstructuur pdf

Deze sit rap is zeer informatief over laatste svz Graag even lezen

Van Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 22 47

Aan B^HSI@minvws nl _Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden

^|@minvws nl Groep PG DDA Standaard

|@kabinetvandekoning nl

m m

|@minvws nl

@igj nl

^m| rivm nl |fy

m Rj

C

2e^y@minszw nl @nctv minjenv nl

■ 10 2e[B@minvws nl

@minocw nl

| 5 minvws nlm m

10 2« I|@minvws nl @m invws nl

J @minvws nl

ijij

@minvws nl

i 10 2e^■@minvws nl |@minvws nlm m m

|@minvws nl

Crisiscoordinator BZ

|@kabinetvandekoning nl |@rivm nlm m

10 2« 10 2e|@minbuza nl

J ^^^^S@minaz nl DCC BZK

^BE^B^^B@minbuza nl

H@minbzLnl DCC LNV ^^S@minlnv nl DCC SZW10 2® |@minvws nl

]@minszw nl ^B@minjpnw nl

|@igj nl B
[@MINSZW IML

10 2e |@ minvws nl | m

10 2e ^|mggfl@minvws nl |
|@minvws nl

I m i nvws n l

^B@minvws nl

10 2s b |@ m invwsmb^^^p
JttjM£jBJ@rivrn nl

m m In m

|@minvws nl |
|@minvws nl 10 2e |@minvws nl

S| gminvws nl B|@rivm nl |@rivm nl

B^B@nctv m injenv nl

@rivm nl

@rivm nl

|@minbuza nl

|@rivm nlm m m fjj m

li | |@minvws nlH

■@minvws nl

@ rivm

3J@minvws nl [u
@rivm nl

m

^3@minszw nl LCI

^J@lhv nl LOCC ^^J@minjenv nl

|@minvws nl

B@if\MTl M

|2JjJg^@rivm nl

l@igj nl | Im W

|@minbuza nl

|@minvws nl NCC ^^@nctv minjenv nl

@rivm nl TO[j] m m

10 2»

10 2e Abigail BHififi§J@minvws nl

@minbuza nl

IH 10 {2eH@igj nl

2J|@minbuza nl

pn@minvws nl [_|
@ m i nvws n I

|@minvws nl

10 2eH@minvws nl

10 2e|@rivm nl |@minvws nlmj rn m [n

^|@minvws nl

^B@minszw nl [N|@nvwa nl

10 2e|@rivm nl |@minvws nl ^^^^^J@minvws nl

3j@minvws nlI| ^B@igj nl |@minvws nl

l|@minbzk nl [@igj nlFy m m

2®@minvws nl

@belastingdienst nl

Onderwerp Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

|@minvws nlm m m

Aan NCC

Beste collega s

Graag wil ik jullie verzoeken om de situatierapportage en bijlage aan de veiligheidsregio s te sturen

Met vriendelijke groet

10 2e
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Departementaal Crisiscentrum VWS |
Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten 1

@minvws nl[10 2eEI0 2a

Begeleidende tekst

Geachte heer mevrouw

In de bijlage ontvangt u de wekelijkse situatierapportage bijlage van het Departementaal Crisiscentrum van het Ministerie van

VWS De rapportage bevat informatie en handelingsperspectieven rond de uitbraak van hetCOVID 19 coronavirus

Het betreft informatie voor professionals die betrokken zijn bij de crisisbeheersing Hierbij het verzoek deze informatie te delen

binnen uw crisisorganisatie De informatie is zorgvuldig bij elkaar gebracht en zoveel

mogelijk geactualiseerd Indien u informatie mist of er behoefte bestaat aan aanvullende informatie kunt u dat laten weten via

onderstaande gegevens van het Nationaal Crisiscentrum NCC

De sitrap is verstuurd aan alle veiligheidsregio s de leden het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg IAO en volgens de

netcentrische werkwijze opgenomen in het LCMS activiteit 26 Multibeeld

Met vriendelijke groet

Nationaal CrisisCentrum NCC

10 2e

10 2e
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Groep DMO MT medewerkers[ @minvws nl] HlflltQl EEliftmto gminvws nl]To

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Aanscherping bezoersreaelinq 19Q32Q20 v15 45 docx

Thur 3 19 2020 3 36 00 PM

concept belsuit bezoek stoppen verpleeghuis deze versie ligt voor
Thur 3 19 2020 3 36 01 PM

niet naar iemand zenden nog niteraard

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10H2e 10 2e @miiivws nlVan

Datum donderdag 19 mil 2020 4 22 PM

IH

| maieai ff minvws nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@minvws nlAan I
10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW concept besluit fyi

Ter Informatie ook voor jullle Is nog concept bezig met laatste afstemming NCTV

Van

Verzondemdonderdagl9 maart2020 16^21
Aan

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Onderwerp concept besluit fyi
Ter info dit is een concept van het besluit is nog bezig met definitieve versie na afstemming met NTCV

j@minvws nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 09

Aan

Onderwerp FW Aanscherping bezoekersregeling 19032020 vl5 45

10X28

10 2e 10 2e @minvws nl

tkn

^[@minvws nl10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 05

Aan @minvws nl minvws nl

Onderwerp FW Aanscherping bezoekersregeling 19032020 vl5 45

10 2e 10 2s

10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 15 51

Aan

Nienke Nieuwenhuizen

10 2e 10 2s g 10 2«

io 2e laaiffl rwi
10 {2e

10 2e|@actiz nl S zorgthuisnl nl |@verenso nlm

verenso nl

aifcaB@minvws nl

Onderwerp Aanscherping bezoekersregeling 19032020 vl5 45

Beste alien

Bij dezen de laatste versie NCTV checkt nog formuleringen mbt het besluit en kijkt wat we kunnen zeggen over politie
M v g

|@nvavg nlm m

10 2 10 2e |@minvws nlCC W

10 2e
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l[ KB@minvws nl]10 2eTo ftminvws nl] |
|@minvws nl]

m

Cc

From

Sent

Subject
Received

I
Wed 4 1 2020 10 24 27 AM

FW aanpassing aanwijzing Veiligheidsregio uitzondering scholen enkinderopvang voor kwetsbare kinderen

Wed 4 1 2020 10 24 28 AM

Vraaen en antwoorden groepsarootte en doelaroep 2Q033Q MV docx

concept aanwiiziaina 31maart v2 renvooi docx

10 2een

Kunnen jullie nog aangeven of opnemen van dagbesteding als aanwijzing nodig is

Kan ik reageren met

10 2g

Groet

10 2«

10 2S

10 2e 10 2» 10 2f 10 2« 10 2b

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2a10 2B t0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Dllbbel

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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Dubbel
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Groep DMO medewerkersllM^@minvws nilTo

From

Sent Fri 3 27 2020 10 04 21 AM

Subject Crisisorganisatie
Received

P6 Crisisstructuur VWS pdf

Fri 3 27 2020 10 04 22 AM

10 2s om nu even te bekijkenOp vraag van

Groeten

10 2e



366894

To iminvws nl]

J@minvws nl]Cc 2

From

Sent

Subject
Received

2020 03 17 factsheet kwetsbare personen tbv debat MP docx

Tue 3 17 2020 5 17 15 PM

FW Tekst MP kwetsbare personen

Tue 3 17 2020 5 17 16 PM

Voor de samenwerkingsruimte

Groet 10 2e

10 2e 10 2» @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 47

Aan N I0 2e |@minvws nl

10 2e 10 2e 10 2e| ®minvws nl |@minvws nlCC W

Onderwerp Tekst MP kwetsbare personen

Zie tekstje bulletsgewijs Sluis jij door naar minister voor check

M v g

10 2e
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10 2eTo adr spec 3P @minfin nl]
FiBBlBl@minvws nll

al@minvws nl]
I@minvws nl1 |@minvws nl]im ifO

10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 2 02 36 PM

Subject FW Dagmail 31 maart 2020

Wed 4 1 2020 2 02 36 PMReceived

Siabloon Q A s docx

P1 Het Coronavirus is er Wat moet jk doen Definitief10 00ur pdf

P1 Het Coronavirus is er Wat moet ik doen Definitief 10 00 uur pdf

Vergat jullie gister

10 2s 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 19^16
Aan Groep DMO medewerkers c^QJ^tSJminvws nb

Onderwerp Dagmail 31 maart 2020

Beste mensen

buiten verzoek

1 Uitkomsten persconferentie 1900 uur

Het kabinet heeft meegedeeld dat op basis van advies Outbreak Management Team OMT de maatregelen die tot 6 april

golden tot dinsdag 28 april blijven gelden Dus nog drie weken Op 21 april wordt opnieuw bezien of de maatregelen nog

verder moeten worden verlengd De MP kondigde aan

Dus a lie locaties die gesloten waren blijven dicht cafe s restaurants musea Scholen tot de mei vakantie gesloten

Voor vergunning plichtige evenementen geldt mag nog steeds niet

Andere RIVM maatregelen blijven in stand Dus blijf zoveel mogelijk thuis en reis niet

Na 28 april gaan we niet meteen terug naar normale situatie PM riep iedereen op dus geen grote plannen te maken voor

meivakantie

Experts geven aan dat de maatregelen de verspreiding van het virus vertraagt maar we zijn er dus nog lang niet Virus is

nog niet onder controle

Minister De Jonge meldde verder nog nog

a s zondag 2400 plekken op 1C

Ook extra bedden in zorghotels voor mensen buiten ziekenhuizen

Beschermingsmiddelen proberen we goed te verdelen

U itbreiding test beleid meer mensen buiten ziekenhuizen ook getest Hopelijk snel 4 x zoveel tests doen

2 Proces debat morgen

♦ Sjabloon voor Q A s debat 1 april 2020 Zie bijlage
• Morgen goed telefonisch bereikbaar zijn tijdens het debat vanaf 14 00 uur

• Vragen komen via

• Beantwoording vraag kort bondig en maximaal 3 bull its is richtlijn

bn moeten ook weer via 10 2e10 2e terug

3 Personele wijzigingen
We hebben dossier waarschuwingsregister stilgelegd vanwege deprioritering in overleg met minister |

werkzaamheden bij Dmo stoppen hiermee en zij gaat terug naar de flexpool DankllOTKafc
10 2e

Informatiefolders voor mensen met een verstandelijke beperking
In de bijlagen ook twee informatiefolders over COVID 19 die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met een verstandelijke

beperking Deze kunnen jullie verder in het veld verspreiden

4

5 Centraal telefoonnummer zorgmedewerkers

MEVA gaat een centraal telefoonnummer inrichten voor medewerkers in de zorg die het psychisch zwaar hebben vanuit deze lijn

kan dan ondersteuning worden geboden Zodra we weten welk nummer hiervoor gebruikt zal worden zullen we dit doorgeven

Let wel niet voor jullie dus Jullie kunnen binnen VWS terecht bij onze vertrouwde maatschappelijk werkers

6 Proces Kamervragen
De werkwijze voor schriftelijke Kamervragen is door BPZ als voigt vastgesteld
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A Kamervraaen aerelateerd aan corona

Indien er een set Kamervragen is binnengekomen die overeenkomt met informatie die ook in de vooralsnog

wekelijkse Kamerbrief Stand van zaken coronavirus wordt opgenomen kan door de bpz adviseurs besloten worden

om de Kamervragen niet separaat naar de Kamer te sturen Indien dit het geval is wordt dit door Parlementaire

Zaken duidelijk vermeld bij het uitzetten van de Kamervragen via de e mail en Marjolein aan de directie De set

wordt daarmee afgedaan door een passage in de Kamerbrief op te nemen en in de Kamerbrief expliciet te verwijzen

naar

de steller van de vraag te noemen met de globale beschrijving van het onderwerp van de set

en het nummer van de set te noemen bijvoorbeeld 2020Z05651

Aanlevertermijn is dezelfde als overige teksten voor de brief Over deze termijnen wordt wekelijks een mail

verstuurd

B Overige sets Kamervragen

• Die niet in de Kamerbrief stand van zaken coronavirus worden beantwoord worden volgens de reguliere weg

beantwoord omdat het geen corona gerelateerde vragen zijn of omdat het de corona gerelateerde vragen zij die niet

in de brief passen Vooralsnog vragen wii iullie om de aewone liin te volaen m b t deadlines en uitstelbrieven Als

er een andere liin komt dan informeren wii iullie hier direct over Gezien de biizondere situatie worden deadlines

soms niet qehaald Hier is uiteraard beqrip voor

• De schriftelijke beantwoording voIgt de gewone lijn in Marjolein volgens de hierna volgende procedure
1 Parlementaire zaken PZ zet waar nodig in overleg met adviseurs BPZ de vragen via de e mail en via

Marjolein uit bij de verantwoordelijke beleidsdirectie s

2 Als er meerdere directies inhoudelijk verantwoordelijk zijn maakt PZ een inschatting welke directie de trekker

van deze schriftelijke Kamervragen is Deze directie wordt als eerst genoemd bv BPZ CZ en daar worden

de vragen uitgezet in marjolein
3 Beleidsdirecties bepalen uiteindelijk zelf of de toewijzing van de inhoudelijke verantwoordelijkheid zoals PZ dit

ziet klopt en zetten eventueel zelf de vragen in Marjolein over naar een andere directie Uiteraard in

afstemming met deze directie

4 Als op directieniveau geen overeenstemming wordt bereikt wie het voortouw neemt voor de beantwoording
dan kan via de adviseur van het BR lid worden opgeschaald

7 Jullie hebben van^^^al zijn werkkamer filmpje gezien Who is next

Hartelijke greet

10 2e
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To invws nl]
Cc

From

Sent

Subject
Received

I
Tue 3 17 2020 5 32 10 PM

FW Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz Zorgcontinuiteit voor mensen met een beperking ivm Corona

Tue 3 17 2020 5 32 10 PM

2Q20Q317 Brief VGN aan ministers De Jonae en Bruins inz corona pdf

Ook voor de samenwerkingsruimte onder brieven veld

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 18 19

n I

10 2e 10 2 10 2a 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

Onderwerp FW Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz ZorgcontinuTteit voor mensen met een beperking ivm Corona

Zie verzoek |U322lMoet de minister de brief mee krijgen

10 2s 10 2e l S minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 50

10 2e 10 2eminvws nl minvws nlm

10 2e 10 2e[gminvwsml | 5 minvws nl

I0 2e | 5 minvws nl coronaGMT

coronaGMT 5 minvws nl

Onderwerp FW Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz ZorgcontinuYteit voor mensen met een beperking ivm Corona

Allen

Bijgaande brief is via het crisisteam ingenomen moet de minister deze brief zien

Groet

Met vriendelijke groet

10 2S

secretaresse minister Hugo de Jonge

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken |

Parnassusplein 5| 2500 EJ | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

@minvws nl | www rii ksoverheid n I |

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie Dit betekent dot bij uw bezoek aan VWS om geldige legitimate wordt gevraagd voor u hetpand verder

kunt betreden Graag vraag ik uw aandacht hiervoor Alvast bedankt voor de medewerking

10X2° m

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e
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10 29 10 2e

10 2e

DLibbei
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^■ [EESI@minvws nl]To

From

Sent Tue 3 17 2020 4 53 59 PM

Subject Overzicht crisisoverleggen
Received

Overzicht crisisoverleggen intern 17 maart 2Q2Q docx

Tue 3 17 2020 4 53 59 PM

Hallo|
Hierbij de laatste versie van het overzicht met crisisoverleggen Afgestemd met het hele adviseursteam BPZ Lukt het om dit

vanavond nog aan te vullen Zou fijn zijn om deze zsm te kunnen verspreiden
Zie je reactie graag tegemoet

10 2e

Vriendelijke groet

Adviseur DG Langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheld Welzljn en Sport

Parnassuspfein 5 Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

yB@minvws nlE
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To ■minvws nl]H m

Cc |@minvws nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 8 25 51 AM

Subject overzicht crisis overleggen
Received

overzicht crisis overleggen docx

m

Wed 3 18 2020 8 25 51 AM

Ik heb het schema aangevuld

Groet 10 2e



366906

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e ioH2a noj 2«

Administrate

10 2e 10 2e @minbzk nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 14 11

Aan 10 2s 10 2» |@minvws nl

Onderwerp ter info brief MBZK aan burgemeesters ivm Coronavirus

10 2»Beste

Bijgaand de brief van MBZK die zojuist aan de burgemeesters is verstuurd Nog veel dank voor jullie input

Groeten

Afdeling Inrichting Openbaar Bestuur

Directie Democratie en Bestuur

DG Bestuur Ruimte en Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postfaus miJU^5fla±aJJ2aiiJaM

10 {2e

l@minbzk nl



366908

To M@minvws nllm

From

Sent

Subject
Received

PG 203336 A docx

m

Wed 3 18 2020 2 01 58 PM

FW vraag valys en OMT advies

Wed 3 18 2020 2 01 59 PM

PG 203336 B pdf

t i

De minister wilde weten of ons advies in lijn was met het OMT advies Ik heb het OMT advies geiezen en aangegeven dat dit niet

in strijd is met ons advies Ook nogmaals verzekerd dat noodzakelijke ritten nog steeds zulien worden uitgevoerd
De nota wordt nu aan de minister voorgelegd

Greet 10 2e

10 2e I0 28

10 {2e 10 2e

10 2e 10 2e

Admin istratief



366913

To ■minvws nr

Cc l@minvws nl]E

From

Sent Mon 3 16 2020 6 01 10 AM

Subject RE Corona focus naast focus

Received Mon 3 16 2020 6 01 10 AM

Ok Ik stap meteen in auto

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiy com

10 f2e 10 f2« @miiivws nlVan

Datum zondag 15 mil 2020 10 54 PM

Aan

Kopie
Onderwerp RE Corona focus naast focus

IH

f 0 2e |@minvws nl

10 2eIH [@minvws nlw

^flheeft aangegevenjouj
Direct daama is overleg mbt LZ kolom waarbij ook graag iemand vaiiuit MO aanwezig

bf 10 2» bij overleg om 8 30 te willen hebben10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeiiy com

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Datum zondag 15 mrt 2020 10 47 PM

Aau

Oudenverp RE Corona focus naast focus

niinvws nl110 2«

Ik ben even verward nu

Zit ik bij overleg 8 30 met bewindspersonen Dacht het niet

10 2eIs overleg mel |en anderen 9 15 9 30 en zit ik daar wel bij

Hoor graag nog even want dan weet ik hoe vroeg ik in de auto moet ©

10 2e 10] 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 15 maart 2020 22 29

h 10 2e|@minvws nl | g minvws nl |
|@minvws nl ^®7

Aan

10 2el@minvws nl |@minvws nlm Qj 0]
■

|@minvws nl JM

H”|
^B@minvws nl 2e

I EQ^■@minvws nl 3@minvws nl

h |@minvws nl03

10 2e|@minvws nl |@minvws nlCC mm 0] m

I 10 2e|@minvws nl |@minvws nl |@minvws nl

0 2«|@minvws nl mi nvws nl

Onderwerp RE Corona focus naast focus

Beste alien

Ter informatie naar verwachting duurt het crisisoverleg met de bewindspersonen tot 9 15 9 30 uur Een aantal van jullie is

hierbij aanwezig
Overleg specifiek m b t de LZ kolom voIgt direct daarna Agendaverzoek voIgt morgenochtend
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10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden zondag 15 maart 2020 20 32

«• 10 2minvws nl minvws nlAan

^■@minvws nl

Bl@minvws nl ^^3

IH I0 [2e|^^minvwsLn|
|K^KDM@tr^nvwsjTl

iTMgB m rnjnvw5 nl

l@minvws nl

9B@minvws nl

IT I|@minvw~nl
■

m m m

I EB minvws nl

wmEEB 1
i 2e 10 2eCC

10 2«gM@minvws nl @minvws nl l@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp RE Corona focus naast focus

Beste allemaal het gaat weer beetje anders Er is morgen eerste crisisoverleg met bewindspersonen BR en btcb de mensen die

daarvoor uitgenodigd zijn krijgen een aparte uitnodiging
Vandaar pakken we het weer verder op en laat ik jullie weten hoe verder

10 2«

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2S

10 2e

10 2S 9

10 2e

10X2 1

10 2b

10 2e 10 2e t0 2ej

1 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2« 10 2e 10 2« ■ 1 C 2^j

10 2» 10 2 I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2« 10 2e

10 2e 1BI2 I 10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel



366919

^p«tiaiflDB@minvws
nl1To

From

Sent Fri 3 20 2020 8 42 46 AM

Subject RE Dagmail 19 maart

Received Fri 3 20 2020 8 42 47 AM

Ik heb ^^^gevraagd om mij te informeren over de ordening hoop op snel antwoord

10 2e 10 2el @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 09 34

Aan

Onderwerp FW Dagmail 19 maart

10 2e [10 2e |@minvws nl

Dit voorstel vai|
Groet

10 2e Ikannog wel helpen met ordening van info en QA’s voor kwetsbare ouderen op site rijksoverheid

Ik denk dat we qua ordening 3 lijnen hebben kwetsbare personen

1 Communicatie publieke gezondheidsinstructies RIVM inz hygiene gezondheid en social distancing
2 Bestendigen continuiteit van zorg beschikbaarheid personeel thuiszorg dagbesteding zorg op afstand mantelzorg
3 Qndersteunen en stimuleren maatschappelijk initiatief om elkaarte ondersteunen

We moeten wel even bezien wanneer in welke brief we expliciet de moties afdoen

10 2e

Langer Thuis

E^^^^^^J@minvws nl

’iL ihkiu
Programma Langer Thuis

10 2e 10K2S l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 08 52

Aan

Onderwerp RE Dagmail 19 maart

10 I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e[ g minvws nl @minvws nl

Precies

Deze veegbrief hebben we gisteren gemaakt Volgens mij inderdaad antwoorden op ineeste viagen mbt de moties nu

Aanvullingen kimnen mi later worden gecominimiceerd

10 2eIk zal wei nog even met

We kunnen nog even kijken wat aanvnllend nodig is Maar niet veel lijkt me nu

|schakelen want anders ontstaan dubbelmgen

10 I0 2e i0 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 23 46

Aan

Onderwerp FW Dagmail 19 maart

Urgentie Hoog

10 2e 10 2e I0 2a 10 2e|@minvws nl @minvws nl

Als ik deze Kamerbrief lees vraag ik me af wat er nog meer nodig is tav uitvoering van de moties Eigenlijk staan alle

relevante zaken er wel in benoeind
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Een concrete toevoeging kan natuurlijk de SET Covidl9 regeling zijn volgende week

Gi

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackben~y com

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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Dubbel



366922

To |@minvws nl]m

From

Sent

Subject
Received

m

Fri 3 20 2020 8 00 42 AM

RE Dagmail 19 maart

Fri 3 20 2020 8 00 43 AM

Bizar dat het toch niet meegenomen was

Dank je well

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 08 59

Aan

Onderwerp RE Dagmail 19 maart

10 2e 10 2e |@minvws nl

Ja heb m uiteindelijk gisteravond zelf in de brief moeten plakken
Goed dat wii Transvision niet hebben laten wachten gistermiddag we kennen onze VWS organisatie
Bedankt fijne dag10 2e

Jan

10 2e C10 2a | 53minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 08 58

Aan

Onderwerp FW Dagmail 19 maart

Urgentie Hoog

10 2e 10 2e l@minvws nl

Maatregel Valys is gelukkig meegenomen Ik heb de brief naarTV doorgestuurd

10 2eGroet

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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Dubbel



366925

p lEESI@minvws nl]To

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 18 2020 8 20 35 AM

RE interdepartementale overleggen
Wed 3 18 2020 8 20 35 AM

10 2eHa

Hierondereen paar aanvullingen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 45

Aan

Onderwerp interdepartementale overleggen

10 2e d0 [2e |@minvws nl

Hoi 10 2e

Je zult het vast heel druk hebben maar zou je onderstaande tabel kunnen checken aanvullen

Ik maak een lijst van de interne en externe overleggen

Alvast dank

Groet | 10 126

1O 20

10 2e

10 126

10 2e 11 1
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To

BEiCc

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 17 2020 9 18 40 PM

RE overzicht overleggen
Tue 3 17 2020 9 18 40 PM

Fijn dit Kunnen de afkortingen nog even uitgeschreven

Ook hoor ik graag wie in interdep afstemmingsoverleggen zitten etc Ik stuur je even organogram per app ^^^^had ook

behoefte aan even een naam van een vws er bij elk overleg

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e I0 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e I0 2e

Dubbel
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10 2bTo GroepDLZCovid19[| @minvws nl]
10 peFrom

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 8 41 05 PM

FW aanpassing aanwijzing Veiligheidsregio uitzondering scholen enkinderopvang voor kwetsbare kinderen

Tue 3 31 2020 8 41 06 PM

Vraaen en antwoorden oroepsarootte en doelaroep 200330 MV docx

concept aanwiiziaina 31maart v2 renvooi docx

kijken jullie hier naar want gaat om dagbesteding10 2e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2e 10 2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2a 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2b 10 2b 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2b 10 2b 10 2e

10 2b 10 2

10 2« 10 2e
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Dubbel
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10 2b

10 2e

Administratief

llIQMflfrverenso iil

Datum vrijdag 20 mrt 2020 17 07

Aaii

10 2eVan

@zorgthiiisnl nl E5|10 2e 10 2« 10 2« t0 2ati1 l@actiz nl

l@vereuso iilKopie Q
Onderwerp FW Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavimsinfectie 32

Heren

Zie onderstaand De notitie PBM is allang gepubliceerd en verspreid Inclusief de zin die wij hier graag uit wilden hebben

Dit betekent dat wachten op info nu geen zin meer heeft Wij gaan deze nieuwsbrief koppelen aan die van ons Als bericht van het

RIVM over PBM

We zullen daarbij in de inleiding aangeven dat we ons beseffen dat er schaarste is in middeln en we met elkaar ons enorm inzetten

om ervoor te zorgen dat er meer PBM beschikbaar komt voor verpleeghuizen en in de le lijn Maar dat is het dan wel

Wij zullen overigens GEEN uitspraken doen over wat personeel moet doen als er geen materiaal is Prio is het zorgen voor

voldoende materiaal Dat is ons aller taak Datzelfde geldt overigens ook voor het beschermen van het personeel

10 2»

10 2e 10 2e @verenso nlFrom

Sent Friday 20 March 2020 16 49

^^^^@verenso nl ^^^@verenso nl

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

10X26 10 2e 10 2e |@verenso nlTo

Met vriendelijke groet

101 26

Voorzitter Verenso specialist ouderengeneeskunde
Orteliuslaan 750 | Postbus 20069 3528 BB Utrecht

www verenso nl10 2e

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2823481 aan ons te me den en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogeiijk dat dit bericht

onjuistheden bevatr onvoiiedig is of te laat wordt ontvangen \ erenso is niet aansprakeiijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvoiiedige overbrenging
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van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

Van Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32 niguwsbrieven rivm nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 16 21

Aan

Onderwerp Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

1° 2«

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd §j@| 10 2e ©ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie‘verdacht geval1 losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding
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Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de update van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95

Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 1911 RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD’en en

laboratoria
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Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl rapportaqetool infectieziektenV GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

inlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail H
l@rivm nl voorvragen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronder verpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectoren zullen deze

richtlijn nog vertalen in afetemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadvtseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en

vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebruik van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voor zorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

^^Duiten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

Meer informatie

ECDC

WHO en Dageliikse WHO situation reports

RIVM algemene informatiet

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverbeid

Auteurs mm Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |
RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een oveizicht van alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur vici |@nynrnJ

Service

10K2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@verenso nl

Aanmelden I Wiizig voorkeuren I Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10K2 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Adminlstratief

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 15

Aan 10 2e 10 2e^l@minvws nl |@minvws nlm m

|@minvws nl ^@minvws nl M@minvws nl

|@minvws nl

m m m

CC m m

minvws nl

Onderwerp RE aanpassing aanwijzing Veiligheidsregio uitzondering scholen en kinderopvang voor kwetsbare kinderen

10 2eHoi

Ik ben het eens met je redenering voor wat betreft de verpleegkundig kinderdagverblijven Die vallen inderdaad onder

zorgaanbod

Groeten

10 2s

10 2e 10 2ej @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 21 48

Aan l 2e l 2«Mminvws nl minvws nl

i@minvws nl

|@minvws nl |

@minvws nl

10 I l@minvws nlCC

l@minvws nlfij m

Onderwerp RE aanpassing aanwijzing Veiligheidsregio uitzondering scholen en kinderopvang voor kwetsbare kinderen

Dag | 10 2e

Wat fijn dat je ook aaii ons en daannee aan de doelgroep voor wie dagbesteding omnisbaar is denkt Bij de dagbesteding
ligt het net wat anders Dagbesteding kan onder de huidige maatregelen in principe gewoon doorgaan alleen weet of doet

niet elke aanbieder gemeente dat automatisch Daannee valt een hoop structiiur en soms ook veiligheid weg voor een

doelgroep die het wel echt nodig heeft

om voor deze groep clienten dagbesteding onder voorwaarden toch mogehjk te maken door aanbieders gemeenten te

motiveren te enthousiasmeren afspraken te maken of te verplichten dat ze aan deze groepen toch dagbesteding verlenen

Zie hiervoor een klein deel van onze concept Q A in de bijlage

Jeugd eij | LZ en lk werken samen10 2e10 2e 10 2e

Of een aanwijzing voor dagbesteding nodig is leg ik graag voor aan mijn MT leden 10 2e

is een aanwijzing een kans om dagbesteding op de kaait te zetten of is een aanwijzing een te zwaar10 2e

instillment

Groet

10 2e

10 2e 10 2» @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 18 03

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

@minvws nl

Onderwerp aanpassing aanwijzing Veiligheidsregio uitzondering scholen en kinderopvang voor kwetsbare kinderen

10 2e 10 2Hoi | en en

Zoals jullie mogelijk weten is er een aanwijzing opgesteld die het mogelijk maak dat kwetsbare kinderen toch naar school
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opvang kunnen als dat nodig is dus naast de opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen Welke kinderen dit

nodig hebben is ter beoordeling aan gemeente iom alle partners
Deze aanwijzing wordt aangepast om deze nu alleen spreekt over leerlingen dus schoolleeftijd en niet over alle kinderen Dit

willen we rechtzetten ook kwetsbare kinderen van 0 tot 4 kunnen opvang nodig hebben

De tekst van de aanwijzing zal szm worden aangepast Vooralsnog richt de aanvulling zich dus op kinderopvang en

gastouderopvang naast de scholen die al aangewezen waren

Ik wil even checken of dit dan zo volledig is

Mijn collega s dachten ook aan de dagbesteding DMO en aan medisch kinderdagverblijven en KDC s dus wilde ik even checken

hoe dit zit

Ik ben in veronderstelling dat dit om zorgaanbod gaat en hiervoor niet is bepaald dat deze lokaties dicht moeten dus dat we

hierop ook geen uitzondering hoeven te maken

Hoorqraaq zsm of mijn redenering wel niet klopt
Veel dank 10 2e

10 129

Beleidscoordinator Ministerie VWS directie Jeugd
Minister VWS directie Jeugd

10 2e

ZORG
samensteedsbeter

VOORDE
JEUGD
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To mfeDM@minvws nn

From

Sent Tue 3 31 2020 10 04 06 AM

Subject FW Actiepunten Koepeloverleg LZ Corona 30 maart

Received

rn m

Tue 3 31 2020 10 04 06 AM

Alvast anticiperend op het veldoverleg kunnen we dit aan ^^^2vra9en Vind ik geen gekke vraag

10 129 10 129 |@zorgthuisnl nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 11 18

h I0 2e^M@minvws nl |@venvn nl |
^B^vgmnT

Aan m m 0

| M^IfePM@minvws nl 0 29|@actiz nl

l@nvavg nl

|@vgn nl

|@verenso nl

0 u] 0

10X26|@nvavg nl |@verenso nl0 0 0

^@actiz nl [jflfigl@actiz nl nj| ^CC 0

1«K2 }] 10H2e@vgn nl B
^J@verenso nl |

|@minvws nl

|@zorgthuisnl nl

jj@ a merpoort nl1 3|fiflfigM@amerP°ort nl

3@verenso nl

10 29|@minvws nl

3M@minvws nl

| mmgfi|@minvws nl0 m 0

10 2b

M @minvws nl

|@minvws nl

|@venvn nl Buiua
^|@minvws nl

Onderwerp RE Actiepunten Koepeloverleg LZ Corona 30 maart

^M@venvn nl

^J@ minvws nl ^J@minvws nl

Svp nog een agendapunt voor vandaag gaat vandaagtoch wel door

graag een uitspraak van VWS RIVM of thuiszorg nu wel of niet clienten mogen douchen ivm nevel en de kans op besmetting

Met vriendelijke greet

10X29

Bestuurder Zorgthuisnl

m
10 29

@zorgthuisnl nl | Q www zorgthuisnl nl10X29
Voor betrokken

ondernemers

9 De Molen 92 3995 AX Houten

am

Ook Zorgthuisnl zet in op het landelijke principe van social distancing en gaat in de

dagelijkse werkzaamheden de externe contacten tot een minimum beperken Dat

houdt in dat we ervan uit gaan dat gepiande afspraken tot nader order niet doorgaan
en waar mogelijk telefonisch per email of via digitate vormen van teleconferencing
worden afgedaan video vergaderen Het kantoorvan Zorgthuisnl zal in een minimale

bezetting doordraaien en de medewerkers zullen zolang het werk dat toelaat thuis

werken Onze helpdesk zal bereikbaar blijven Wij bekijken de situatie van week tot

week

101 29 10 29 @minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 18 11

Aan 3

M
l@zorgthuisnl nl

|@verenso nl

10 2e 10Pl@venvn nl

10 129 i 2e1 29 @minvws nl

3@nvavg nl

@vgn nl

B@verenso nl0 29 10 2e 10 2e 26|@nvavg nl0
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10 2e 10 2e 10 2»S| S actiz nl l@actiz nlCC

10K2« ] 10H2» • 2en|l ‘

verenso nl I

a® Smirwws nl

|@zorgthuisnl nl |@verenso nl

l@amerpoQrt nl1 | amerpoort nl

gminvws nl Q|22£§] |Hjflfig|@mmvws nl

iMTW3M@rninvws nl

m m m

10 2s

■BH p
| B^S^^B@minvws nl

10 2e» l gminvws nl

^|@minvws nl

B@minvws nl B

Onderwerp Actiepunten Koepeloverleg LZ Corona 30 maart

l@venvn nl

I l@minvws nlm [m Fri

Beste alien

Zie in de bijlage het aangepaste schema met actiepunten aanvullingen in oranje

Graag agendapunten voor het overleg morgen om 13 00 voor 11 00 uur in de ochtend bij mij aanleveren

Met vriendelijke groet

10 2e

Beleidsmedewerker Wlz

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Directie Langdurige zorg

511 VX Den Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
10 2e
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To vgn nl[ tygn nll
iW4iaiffiM@minwvs nll10X26Cc |@minvws nl]

From

Sent Wed 3 18 2020 6 54 22 PM

Subject FW Opvang van medewerkers in vitale sectoren Fwd bezoekregeing roaz

Received Wed 3 18 2020 6 54 22 PM

Beste

Op verzoek van hierbij het linkje naar de lijn die vandaag op Rijksoverheid is gepubliceerd

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19 cruciale beroepsgroepen

10 2e

Harteliikeeroet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 18 51

Aan ^^^Q@minvws nl

Onderwerp FW Opvang van medewerkers in vitale sectoren Fwd bezoekregeing roaz

Hoi Fousia stuur het ook even aan jou door Heb jij hier misschien al een duidelijke lijn over

Groet Gerda

Verzonden met BlackBerrv Workfwww blackberrv com

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Oubbel

10 2e

10 [2e
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10 2e 10 2

10 2e 10 2e 10 28

Dubbsl

10 2e

10 2e
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rMtBlMM@minvws nll10 2e

10 2e Hi 10 2e

10 2e H

To

l[ milItBM@minvws nll10 2eCc |@minvws nl]
From

Sent Tue 3 3 2020 1 36 15 PM

Subject RE Input gevraagd voor AO coronavirus

Received

imaaeQQI jpg

Q A corona voorbereidinaen verpleeahuiszora docx

Tue 3 3 2020 1 36 15 PM

Q A corona qehandicaptenzorq docx

10 2eHoil

Hierbij ontvang je onze eerste Q A s De overige ontvang je na het BTCb

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 3 maart2020 11 20

Aan N 10 2» 10 1 2 10 2e 10 2«|@minvws nl |@minvws nl

IH 10 2e |@minvws nl

Onderwerp Input gevraagd voor AO coronavirus

CC

10 2een

Donderdag is het AO coronavirus van 10 14 uur Naar aanleiding van de brief over het bestuurlijk afstemmingsoverleg zijn er nu

enkele vragen ontstaan dat is volgens mij al bij jullie bekend O a

ANBO is kritisch over het idee coronapatienten in verpleeghuizen op te vangen De bond noemt het plan ongelofelijk

Zouden jullie een aantal Q A s kunnen maken voor het AO over verpleeghuizen e d

Lukt het om dit nog deze ochtend aan te leveren Liefst nog voor 13 00 uur

Veel dank

Hartelijke g roet

10 [2a

MSc | Senior Beleidsmedewerker Infectiezlektebestrijding
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondhefd | Crisisbeheersing en Infectieziekten

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

^gtbus
20350 I 2500 EJ | Den Haag
10 2e

10 2e @minvws nl | www rijksovertteid nlEl
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Groep DMO medewerkers[ ]21S31@minvws nl]To

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Weekbericht Maart 16 2Q docx

Tue 3 24 2020 8 37 02 AM

RE weekmail DMO 23 maart

Tue 3 24 2020 8 37 06 AM

Het weekbericht van 16 20 maart is niet opgenomen in de weekmail Hierbij alsnog het Weekbericht van 16 20 maart met nog

andere brieven aan de TK

B Ej2^B@minvws nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 21 06

Aan Groep DIVIO medewerkers ^^^J@minvws nl

Onderwerp weekmail DMO 23 maart

10 2eVan

Beste collega s

Hierbij na een bizarre week de zekerheid van de DMO weekmail

Hartelijke groet ook namens de andere redacteuren
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Groep DLZ medewerkersBS@minvws nllTo

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

LZ 2Q34Q9 docx

Fri 3 20 2020 9 23 14 AM

Brief aanscherping bezoek verpleeghuizen
Fri 3 20 2020 9 23 15 AM

Hoi alien

Ter info hierbij de brief die gisteravond is verzonden naar de Kamer over het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek

Met vriendelijke groet

10 2e

Beleidsmedewerker pgb Wlz

Ministerie van Volksgezondheid\ Welzijn en Sport Directie Langdurige zorg

Pamassuspjein5J2511 VX Den Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e
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^^M»U
KflM@minvws nnTo

From

Sent

Subject RE Input gevraagd voor AO coronavirus

Received

imaaeQQI jpg

Q A corona zorq in verpleeqhuizen docx

Tue 3 3 2020 11 11 24 AM

Tue 3 3 2020 11 11 25 AM

Hoi 10 2e

Hierbij alvast een QenA over de opvang in verpleeghuizen Graag je reactie

Groet 10 2a

10 2e 10 2e

10 2e 10 2« 10 2 10 2» 10 2e

10 2» 10 2e

10| 2e

Dubbe

10 2e

10 2e
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^^M»U
KflM@minvws nnTo

From

Sent

Subject Q A s spoed
Received

imaaeQQI jpg

Q A corona zorq in verpleeqhuizen docx

Tue 3 3 2020 11 46 21 AM

Tue 3 3 2020 11 46 21 AM

Q A corona aehandicaptenzorg docx

Hierbij ook een QenA over de gehandicaptenzorg Graag je reactie

GroetJ 10l 2s

10 2eVan

Verzonden dinsdag 3 maart2020 12 11

Aan 10 2 10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE Input gevraagd voor AO coronavirus

Hoi 1° 2e

Hierbij alvast een QenA over de opvang in verpleeghuizen Graag je reactie

Groetl 10K2S

101 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 2 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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To |@minvws nl]m

Cc aKjaB@minvws nl]
From

Sent Mon 3 9 2020 8 35 37 PM

Subject RE Eenduidige tekst zorgmedewerkers
Received

I

Mon 3 9 2020 8 35 37 PM

Het lijkt mij handig om de tekst zo uniform mogelijk te houden Lukt liet best als we bij elkaar zitten Een conference call

kan ook

Verzondenmet BlackBeiry Work
www blackberry com

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Datum^naandag 09 mrt 2020 20 53

Aan H

Kopie

Ondeiwerp RE Eenduidige tekst zorgmedewerkers

M

0 2e 10 2eN l@minvws nl

l@minvws nl2e 10 2eIH

Ha

Dank voor tekst Herkenbaar vanuit ziekenhuiswereld

Is het nodig om dit overleg live te houden of kan t telefonisch Alle genoemde mensen zijn zelf ook vast druk met corona op hun

eigen manier

Wij kunnen vanuit CZ bijvoorbeeld ook zelf even met GGZ NL en LHV contacten

Gr 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2

10 2» 10 2e 10K2

10 2et0 2e 10 2»10 2e

10 2e

Dubbol

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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MC5IBMBBMpMliaiBa@minvws nll

iQqznederland nrfRElBl@oaznederland nll

To

■gM@vgn nl| BI@vgn nl]

S@lhv nl]
M@zorgthuisni nl

^B@rivm nr[|
M@minvws nll

aTfcDl@actiz nll

10 2SCc irivm nl] jminvws nl]mfy m

@minvws nl]i j 1 1 |@minvws nl] 1 1m m m

10X28From

Sent Tue 3 10 2020 5 53 25 AM

Subject Re Eenduidige tekst zorgmedewerkers
Received Tue 3 10 2020 5 53 31 AM

Ikzou era inderdaad graag aan de cimmunicatiemensen laten Ik kan niet vanochtend

Met vriendelijke groet

10 2«

m

| 06 | Oucllaan 4 3515 GA Utrecht | www actiz nl|@actiz nl | 085 10» 2e

10 2e 10 2e |@zorgthuisnl nl

Sent Tuesday March 10 2020 12 14 39 AM

From

10 2b 10 2el@minvws nl

@gg2nederland nr^^^3@ggznederland nl

| g actiz nl |@vgn nl

|@lhv nl ^^^^^H@lhv1nl
To

1 j@vgn nl

^J@rivm nl |
|@minvws nl

Subject RE Eenduidige tekst zorgmedewerkers

|@rivm nl ^B@minvws nlCc m

l 2e M 10 2e|@minvws nl |@minvws nlm m m

Overigens in aanvulling is er morgenochtend ook in Utrecht een overleg voor communicatie adviseurs over het coronavirus en de

communicatie

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

@ @zorgthuisnl nl | Q www zorgthuisnl nl10X26

Voor betrokken

orrdernemers

9 De Molen 92 3995 AX Houten

□ GO

^^^^^|@m i nvws n I10 2eVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 23 39

Aan I0 2e 10 2ek®actiz nl |@zorgthuisnl nl |@vgn nl

j@ggznederland nl^IUL
fc5M@rivm nl MSBfc

^flSHESM@minvws nl H

Hl@ggznederland nl

@rivm nl

l@lhv nl1 |@lhv nlm m m

10 2e2B@minvws nlCC

■flS2SM@minvws nl ■flS2SM@minvws nl10 2e 10 2e
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Dubbel
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^p [EEBI@niinvws nl]To

From

Sent

Subject
Received

Thur 3 5 2020 2 58 16 PM

RE info morgen BAO

Thur 3 5 2020 2 58 16 PM

dank bel ik Actiz niet Begrijp dat het nu niet echt over verpleeghuizen gaat
OMT nog niet qua planning maar als volgende fase zich aandient lijkt me

10 2e 10 2e

10 2e

10 2 10 2e

10 2«

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2«

10 26

10 2 10 2e

10 2e

10 2e

Pubbel

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e



366993

Dubbel
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iMMfcBW@minwvs nll101 2«To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

m

Thur 3 5 2020 3 05 53 PM

RE info morgen BAO

Thur 3 5 2020 3 05 53 PM

lilUTKll s het gelukt dat jij morgen gaat of moet ik overnemen

Groeten 10 2e

^^^^^ @minvws nl10 2eVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 15 55

Aan |J@minvws nl

|@minvws nlmpm mmCC W

Onderwerp RE info morgen BAO

Heb het gezien Had

onderstaande moet dat dan maar eenkeertje We hebben dan geen Actiz bestuurder aan tatei

al even aan lijn Hij komt zelf begreep ik omdat niet kail Gelet op
10 2e 10 2e

Is er wel zicht op volgend OMT Zo leest onderstaande mail ill wel

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry coni

10 2e 10 2« [@minvws ulVan

Datum donderdag 05 mrt 2020 15 37

IH

l@minvws iil

minvws nl

Aan |
Kopie

Ondenverp info morgen BAO

m

Zoals je waarschijnlijk hebt gehoord zijn er nu 82 coronabesmettingen
Hierbij alvast de informatie dat er morgen weer een OMT en BAO komen Ik weet nog niet hoe laat dat is en zal als ik dat weet

onze partijen informeren

Ik heb laten navragen of voor het OMT ook deskundigen op het gebied van verpleeghuis en gehandicaptenzorg worden

uitgenodigd en kreeg onderstaand antwoord Ik kan me voorstellen dat dit gezien de huidige fase logisch is

10 2eGroetJ

10 2» 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 15 19

Aan

Onderwerp Reactie Rivm over omt en LZ

10 2e 10 2» @minvws nl

LZ partijen komen bij volgende omt

Zie reactie liieronder10 2e

Beste

Dat hebben we bewnst nog met gedaan komt by het volgende OMT Het OMT morgen gaat over de huidige snelle

toename van de patienten en of het containment nog reeel is Acute problemen zijn de grote drak op GGDen liuisartsen

en laboratoria Daar willen we nu snel aanvullende maatregelen voor adviseren

Hoewel het belangrijk is dat ook verpleeghuizen zich voorbereiden krijgen we van hen op dit moment nauwelijks vragen

hebben we nog geen signalen over verpleeghuisbewoners met COVID 19 en lopen de ziekenbuizen ook nog met over

Vandaar dat we dit op het volgende OMT willen adresseren

Groeten

10 2e

10 2e
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Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy com
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■^gg^T^wg
nl] Schiet10 2eTo @minaz nll

ilMU IBBB@ininvws nll utaai10 2 10 2eCc Secretariaat KMP 2e etaae

10 2e 10 2e @minvws nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 9 2020 8 05 20 AM

Subject RE PO RA

Received

t10 2a 10 2e Dir Langdurige Zorg i p v 21 2 20en

Mon 3 9 2020 8 05 21 AM

10 2eBestej
Afgelopen vrijdag heb ik het PO geweigerd met het verzoek aan het secretariaat voor contact om een nieuw moment in te

plannen
Afhankeiijk wat^^^straks zal terugkoppelen plan ik een nieuw moment in

Met vriendelijke groeten

10 2e 10 2e

10 2 10 2 10 2

10 2 10 [2e10 2e 101 2 10 2

10 2»10 C e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2 10 2

10 2

10 2e 10 2

10 2e 10 2e
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Interne crisis overjeggen 18 maart

Overleg Wie Frequence

Update overleg met MZS DagelijksMZS MZS DGV PG DCo

Coronaoverleg AZ DagelijksAZ SG AZ MP RIVM DGV

Crisisoverleg Corona in relatie tot BES Dagelijks van 15 45

16 30 uur

Stas Staatssecretaris SG

ZJCN 1
10 2e | DCO

adv SG adv stas

Crisisoverleg Corona in relatie tot GGZ

BW MO

Dagelijks van 16 30

17 15 uur

Stas Staatssecretaris PA

stas DGCZ MO

| CZ

10 2» DCo

2

adv1Q 2e

stas adv DGCZ

Dagelijks meestal

11 00 11 45 uur

DGV BTCB DGV PG DCo CZ IZ

CN GMT J en IGJ

DGLZ MO LZ Z Jeugd
DCo CZ FEZ Meva PA

MVWS

Dagelijks van 9 30

10 30 uur

DGLZ Corona Continuiteitsteam LZ

DGCZ GMT HflMaaMDGCZ kolom crisisoverleg Dagelijks 8 30 of 9 00DGCZ

cz | uurm

VWS als werkgever nieuwe regels en

communicatie

Dagelijks meestal 9 45dOBP pdOBP dBPZ

pdBPZ BVA

DCo |
adv pSG

pSG

uur

| en

pSG V

Domeinoverleg LZ ouderenzorg en

gehandicaptenzorg

LZ Actiz zorgthuisnL

Verenzo VGN en

ISIVAVG

LZ is secretaris

Jeugd J V OCW VNG

Dagelijks om 11 00 uurLZ

10 2e ioi 2«0

Jeugd Domeinoverleg Jeugd Dagelijks om 11 00 uur

BGZJ beroepsgroepen

clientenorganisaties

lederin MIND LOC Per

Saldo OZJ

Secretariaat I0 2e

Er is niet 1 domeinoverleg Partijen worden

bilateraal op de hoogte gehouden

DagelijksMO
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Externe crisis overleggen

Overleg Wie frequence

BTCb beleidsteam

crisisbeheersing

DGV beleid PG Francine

meestal crisisteam

Dagelijks

Schriftelijk OTCb operationeel Ciska CBA s crisisteam Dagelijks

team crisisbeheersing
Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing
ICCB

£10 2e Elke maandag en donderdagDepartementen

DGV

Minister olv MPIliUieQI

DGV BB

10 2e

Ministeriele Commissie Elke maandag en donderdag
Crisisbeheersing MCCB 10 2e

Bestuurlijk Afwegingsoverleg
BAO

de VNG het

Veiligheidsberaad GGD en

LHV soms andere

departementen betrokken

RIVM huisartsenOutbreak Management Team

OMT infectieziekten deskundigen
Ciska Leonie Dagelijks rond 10 uurIAO interdepartementaal

afstemmingsoverleg
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lMtIfliaa@mtnvws nll10To

2eFrom

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 10 52 44 PM

RE PO RA 10 26 10 2a Dir Langdurige Zorg i p v 21 2 20en

Sun 3 8 2020 10 52 46 PM

We kijken morgen dan even En als we elkaar missen dan kijken we later in de week

Mss tot morgen dan

Verzonden met BiackBerry Work

www blackbeny coin

I0 12eI0 2e l@minvws nlVan l l
Datum zondag 08 mrt 2020 9 51 PM

Aan 10 2e 10 2e @minaz iil @minvws iilm

10 2e 10 2eKopie Secretariaat KMP 2e etage l@miiiaz nl l l @minvws iilnil m

10 2eIH @minvws nl

10 2e 10 2« Dir Langdurige Zorg i p v 21 2 20Onderwerp RE PO RA en

Ik ben de telefonische afspraak morgen helemaal kwijt in mijn agenda Ik doe in principe altijd BAO rnaar uitgerekend morgen

zou ik in Amsterdam op dat tijdstip een bijeenkomst van het deltaplan dementie bijwonen Gelet op ontwikkeling vandaag kijk ik

morgenochtend intern wat wijs is Als ik toch naar BAO ga kunnen we idd aansluitend overleg hebben Anders moeten we een

telefonisch moment zien te vinden

M v g

10 2e

10 2 10 2e

10 l2e 10 2e

10 2e

10 2e I0 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e 0 2e {1To @minvws nl]

l@minaz rl]

iminvws nl]
l 2eCc Secretariat KMP 2e etaqel i |@minvws nl]

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 8 52 45 PM

RE PO RA 10M2e 10 2e Dir Langdurige Zorg i p v 21 2 20en

Sun 3 8 2020 8 52 46 PM

Ditwas BAO mailtje

|@minaz nl

Verzonden zondag 8 maart 2020 20 55

Aan

CC Secretariaat KMP 2e etage

Onderwerp RE PO RA

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2emfiSB@minvws nl |
|@minaz nl

|@minvws nl

10 2e Dir Langdurige Zorg i p v 21 2 20
m

en

Misschien zelfs even aanslnitend aan het BAO overleggen Daar ben jij denk ik ook bij

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

[@minaz nl

Datum zondag 08 mit 2020 8 53 PM

@minvws ul J

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e @minvws nl 10 2e @mmvws nl | 10 2e @minvws iilAan

Kopie Secretariaat KMP 2e etage

Onderwerp RE PO RA

@minaz nl

HfDirEangdimge Zorg i P v 21 2 20

[jj

tO 20 en

Dag 10 2e

Ik ga morgen naar de ICCB corona Die valt gedeeltelijk samenmet onze afspraak
Zullen we anders even telefonisch schakelen voorafgaand aan ICCB

Kimnen we meteen de corona gerelateerde issues meenemen

Groet

j1CI 29

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com
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10 2e

10 2e

10 2e

10 26 10 2e

10 2e 10 2e

buiten verzoek

1Q {2e 10 2e»

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e [ SJminvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 19 33

Aan Groep DLZ medewerkers ^^3@m nvws n

Onderwerp Update LZ Corona

Hoi allemaal

De maatregelen zijn zojuist verlengd Dat is voor het hele land ingrijpend zeker ook voor onze sectoren Het is belangrijk dat de

bezoekersregelingen worden gehandhaafd ook al heeft dit vaak veel emotionele gevolgen voor clienten en hun families We

hebben vandaag contact gehad met de koepels over het verlengen van de regelingen en de communicatie hierover

Debat morgen

Morgen is er weer een plenair debat over corona in de kamer Dit keer van 14 00 uur tot 19 00 uur Wederom het verzoek aan

jullie om snel te reageren wanneer er vragen worden gesteld door de leden van het Coronateam

Projectplan ’Kwetsbare personen

Het projectplan wordt steeds verder uitgewerkt In de bijlage Projectopdracht 3 hebben we de sheets toegevoegd zoals die

morgen zullen worden gepresenteerd in het Interdepartementaal Afstemmings Overleg De drie lijnen zijn nu toch opgesplitst in

vier lijnen
Lijn 1 We roepen mensen op om fysieke en sociale contacten te beperken en het bezoek aan kwetsbare mensen te beperken
Lijn 2 We zorgen voor voldoende opvang van kwetsbare personen

Lijn 3 We adviseren maatregelen voor personeel en mensen buiten het ziekenhuis

Lijn 4 We roepen mensen op om naar elkaar om te zien zeker naar kwetsbare mensen

We zullen jullie op de hoogte houden van het verdere verloop van het project

Overleg met de koepels



367013

Zoals eerder uitgelegd spreken we elke dag met de koepels Actiz ZorgthuisNL VGN V VN Verenso NVAVG Vandaag
hebben we besloten dit terug te brengen naardrie keer per week op dinsdag donderdag en vrijdag In de bijlage zien jullie de

agenda actiepunten lijst Dan krijgen jullie een idee waar over wordt gesproken

10 2e Jullie kunnen met signalen of vragen de andere collega s

10 2eDereiKen via net e maiiadres Tiinvws nl

Hopelijk hebben jullie inmiddels een beetje de draai gevonden thuis Blijf vooral bewegen handen wassen en lief zijn voor elkaar

iets met de kracht van herhaling

Veel groeten van ons allemaal



367014

Corona team LZ

BAO MCCB ochtendcall minister LZ structuur^
achtervang Theo BTCB evt ICCB evt IAO

^^ achtervang MC OTCB

H|achtervang algemeen bekostiging

pm andere collega achtervang algemeen

10 2»

10 2s

SFI er hulp bekostiging

Gedurende crisis overnemen vanlUSM^l

kennisinfrastructuur

Gedurende crisis overnemen van MC

dementie strategic en conferentie

palliatieve zorg en geestelijke verzorging

kennisinfrastructuur

CCE account was tijdelijk overgenomen van Toegang voor toekomst wschl ook bij KZ
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Corona focus naast focus docx

M

Sat 3 14 2020 8 10 27 AM

FW Corona focus naast focus

Sat 3 14 2020 8 10 28 AM

10 2SH

Zie onderstaand eii bijgevoegd Er komt een corona continuiteitsteam LZ by Minister PZo zit vooralsnog op de tweede ring
zo lijkt bet Ik kan twee dingen doen
1 Aanschuiven inbellen maandag om te zien wat daar gebemt
2 Aangeven aan dat ik het graag lioor als er zaken op pzo terrein opkomenI0 2e

Wat vindjij

Git 103 26

Verzondeiimet BlackBeiry Work
www blackberry coin

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 [2e

10 2© 10 2e 103 26

10 2e

IOH2ei

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e m i

Dubbe
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«MaiHDl@minvws nll10K2eTo BliaDl@minvws nl1m

From

Sent

Subject
Received

PPG reoionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patienten ivm COVID 19 pdf

Wed 4 1 2020 1 06 47 PM

FW getekende brieven

Wed 4 1 2020 1 06 49 PM

brief zorakoepels reaionale aanpak voor kwetsbare patienten ivm Covid 19 pdf

10 2sHoi

gaat aan de slag met de uitwerking van bijgevoegde plan Hij bezig met het vormen van een projectgroepje en

zoekt daarvoor ook iemand met arbeidsmarkt expertise Hij denkt niet dat het veel tijd kost maar kon nog niet specifieker zijn
op wat hij precies nodig heeft Willen jullie hier naar kijken

10 2e

Groet 10 2»

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 14 53

Aan

Onderwerp FW getekende brieven

10 2e 10 2e |@minvws nl

10 2e I0 2e

10 2b 10 i« 10 2e 10 {2e 10 2e

I0 2e

10 2a 10 2e {10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a 10 2a 10 2s

10 2e

Dubbef

io 2e a 10 2e

10 2e



367042

To [fljfcgl@minvws nl]

@minvws nl]

iradboudumc nl l@radboudumc nllm

I0 2eimlnvws nl]m m

tO 2em M@minvws nl]
iminvws nl]

[ |@minvws nl] Q [jfljgj@minvws nl]w w

B
Cc 10 2e |@minvws nl]m

From

Sent Mon 3 30 2020 8 22 27 PM

Subject RE oplegnota
Received

I

Mon 3 30 2020 8 22 27 PM

In algemene ziii geldt dat een langere en intensievere lockdown waarscliijnlijk zowel direct als indirect via zwaardere

recessie tot meer mentale volksgezondlieidsschade leidt dan eenkortere minder intensieve i e een ‘intelligente4
Het gesclirapte stuk van^Qbeschreef studies die modelmatig afwegen wat liet effect is van meer minder en

longitudinale geografische spreiding v lockdown eske maatregelen op Corona zelf Maar zoals we al bespraken lijkt hetmij
zo dat DGV geen behoefte heeft aan dergelijke kennis door ons Mocht dit echter anders blijken dan horen we het graag

en schrijven we KIDISD] stuk nog iets strakker op

Ik hoorde trws net ook in Voetbal Inside de argumentatie voorbij komen v ggz schade door de maatregelen Er begint lijkt t

een beetje een momentum hiervoor te ontstaan in de media Zo komen mijn slechte smaak om op youtube filmpjes v
veronica inside en de FvD te kijken toch nog een x van pas

Sent with BlackBeny Work
www blackbeny corn

minvws ni|2eFrom

Date Monday 30 Mar 2020 9 46 PM

|@radboudumc nl10 2e

pH®
I 10 2e

10 2e

10 2e 1» 2eTO ra dboudumc nl @minvws nlTo h] b
TO iiiinvws iil I I@mmvws ul

IfllEQl gniinvws nl

V

IE 10 2e l@minvws nl |||ggj Q
|@minvws nl

Im

10 2eCc

Subject RE oplegnota

Beste allemaal

Mijn complimenten Wat hebbenjullie m zo’n koite tijd knap werk geleverd
De enige vraag die wij nog kunnen verziimen voor nu in hoeverre deze gezondlieidseffecten verschillen tussen een volledige
lockdown en een intelligente lockdown die we nu hebben Maar dat gaat voor nu ook te ver Kortom we zijn tots op dit

mooie product

fen ik hebben dit met plezier gelezen10 2e

en^^0 en dan horen we vast weer verder met ^QenjIk ga dit nu mailen naar 10 2e 10 2e II cc

Nogmaals dank voor deze spoedklus fijne avond nog
10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e@radboudiimc nl | @radboudumc nlVan

Datum inaandag 30 imt 2020 7 48 PM

Hj minvws nl Qgjgg]
I mmvws nl

@minvws nl iAan

2e@minvws nl

m KU IH3B@minvws iil

M@minvws nl

al@miiivws nl |

Rj w

2eM

|@minvws nlKopie

Onderwerp FW oplegnota

r j

Beste alien Bij deze de oplegnota en de grotere notitie Veel groeten 10 2e



367042

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 18 58

10 2e 10 2« 10 2e10 2e|@minvws nl l@radboudumc nlAan

Onderwerp oplegnota

Ha

Bijgaand Kun jij de 2e bijlage checken aanvullen en erna naar|
vd notitie daar hoef jij verder niets mee

[en de rest id cc sturen De le is de herziene versie10 2e

Bel gerust

10K2e

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden

ontleend Heeft u deze e mail onbedoeld ontvangen Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren Openbaar
maken kopieren en verspreiden van deze e mail of informatie uit deze e mail is alleen toegestaan met voorafgaande schrifteiijke
toestemming van de afzender Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamervan Koophandel in het handelsregister onder nummer
41055629

The content of this message is intended solely for the addressee No rights can be derived from this message or its attachments If you are

not the intended recipient we kindly request you to delete the message and inform the sender It is strictly prohibited to disclose copy or

distribute this email or the information inside it without a written consent from the sender Radboud university medical center is registered
with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629



367048

10 2» 10 2«To ®minvws rl]
ili 10 tZe10 2e 10 2eCc |@minvws nl] l@minvws nl]

From

Sent

Subject RE Spoed NU 91 Corona

Thur 3 5 2020 4 12 21 PM

10 2e

lhurMMU4HL LH l M

Received

Thx allebei weer ©

10 2»

Bij vragen 070 I 1O 20

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Parnassusplein 5 | 2511VX | Den Haag
Post bus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

m

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag5 maart 2020 16 55

Aan i 2e @minvws nl

10 2e 10 2« 101 20 10 2e|@minvws nl |@minvws nlCC

Onderwerp RE Spoed NU 91 Corona

Nog in navolging en aanvulling voor mailtje richting Bruno ik krijg net laatste info binnen

De CNV heeft een flitspeiling gehouden onder de leden Het belangrijkste wat daaruit naar voren komt is dat mensen bezorgd
zijn maar over het algemeen goed weten wat ze moeten doen en waar ze moeten zijn voor meer voorlichting Goede

informatievoorziening voor zorgmedewerkers is dus heel belangrijk De CNV brengt de resultaten vanavond of morgenochtend
uit op haar eigen website

grtjs

I0 2eVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 16 46

Aan | [@minvws nlw

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl l@minvws nlCC

Onderwerp FW Spoed NU 91 Corona

^^^^zie onderstaande We wisten even niet of ze elkaar al kennen Daarom ook een beste ^^^^toegevoegdHoi

10 2een

10 2» 10 2e s minvws nlVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 16 22

Aan

Onderwerp RE Spoed NU 91 Corona

10 2 10 2e l 5 minvws nl

10 2eBeste

Zie onderstaande mailwisseling met terugkoppeling van mijn gesprek met

adviseer om onderstaande reactie van Bruno aan haar te mailen

van Nu91 nav het artikel in Nursing Ik101 26

Hartelijke groet 10 2«
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11 0

10 2e

10 2 10 2e p minvws nlVam

Verzonden donderdag5 maart 2020 15 46

Aan

Onderwerp FW Spoed NU 91 Corona

10 2S I0 2e O0 2e 10 2el@minvws nl pminywsinl

Kunnen jullie een concept mailtje maken voor me Thx ©

10 2e

Bij vragen 070 10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Parnassusplein 5 | 2511VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag5 maart 2020 15 10

Mg
M@minvws nl

10 2e 10 2b 10 2e 10 2el@minvws nl l@minvws nl

10 2s 10 2t 10 2e 10 2»@minvws nl @minvws nl

Onderwerp RE Spoed NU 91 Corona

Dank hiervoor

Er is geen crisisberaad vandaag meer ivm uitloop debat Ik zou willen voorstellen dat jij aan

jouw voorgestfiid
Lukt het zolB

10 2«
cc DCC VWS de door

e conceptmail voorlegt met verzoek om aan minister Bruins te vragen om de mail aan deze dame te verzenden

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag5 maart 2020 09 39
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aBBSEF
oj

Onderwerp Spoed NU 91 Corona

10 2« I0 2e 10 2al@minvws nl 10 2» @minvws nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2el@minvws nl |@minvws nl

10 2e en

Hierbij een korte terugkoppeling van mijn gesprek zojuist met

NU 91 heeft een issueteam opgericht en krijgt daar vanuit haar leden veel onrustige berichten binnen

Berichten gaan aldus

hulpmiddelen dit laatste is klein punt op dit moment volgens haar

van NU 9110 2«

over dreigende personeelstekort onderwaardering tav extra inzet en gebrek aan10 2e

io«2g
1O 20

NU 91 wil constructief naar eigen zeggen meedenken over zeker in het geval van opschaling van zorg ivm toename

Corona om de boosheid en onrust te draaien naar rust en bereidheid onder de zorgprofessionals
NU 91 heeft hier creatieve ideeen voor bedacht die ze graag delen met de minister

NU 91 heeft een enquete klaar staan voor haar leden overtiming van verzending wordt nog nagedacht Is mede

afhankelijk of de minister bereid is met NU 91 gesprek aan te gaan

Goed om te weten dat we expliciet zijn nagegaan of signalen van onrust en boosheid ook leven bij andere vakbonden en V VN

Dit is vooralsnog niet het geval

io zg

Tot slot is van belang dat ik met haar heb afgesproken haar eind van de dag weer even te bellen omdat zij weet dat ik haar

verzoek om een constructief gesprek met de minister zal gaan voorleggen

Ik hoor dus graag van jullie wat de reactie van de minister is geweest tijdens het crisisoverleg

groet
10 2e

10 2»

Bij vragen 070 1 10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Parnassusplein 5 | 2511VX | Den Haag
Post bus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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hWMilItDl@minvws nll I M alJS 3M@minuws nil10 2e

10 2e

10 2«To

From

Sent

Subject RE Spoed voor morgenochtend 9 uur ff overleg over ons adviesrichting minister

Received

Wed 3 4 2020 8 24 18 PM

Wed 3 4 2020 8 24 18 PM

CZ zit in het crisisteam en heeft me hiervoor gebeld en gevraagd of wij het willen oppakken Morgenochtend om
half 9 spreek ik eider net kort gesproken Ze is boos over uitlatingen van de minister ikv Corona Morgen ff tegen 9

uur samen verder kijken nadat ik liaar weer gesproken heb

10 2e

Fijne avond

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Datum woensdag 04 nut 2020 9 17 PM

Aan 10 2e 10 {2» 10 2e@minvws nl

Ondenverp RE Spoed voor morgenochtend 9 mu ff overleg over ons advies richting minister

@niinvws nlIH10 2a

10 2g

VJIUCl

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2B @minvws nlVan

Datum woensdag 04 mrt 2020 6 52 PM

Aan

Ondenverp Spoed voor morgenochtend 9 uur ff overleg over ons advies richting minister

10 2e

10X26 10 2» 10 2e 10 2«@minvws nl [@minvws nl

10 2e

www blackbeny corn
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|@minvws nl] MfllfcDl

@minvws nl] liUJIfeQl j ^

2« 10 2e 10 2«To 3jminwvs nll
XHMiEBlifllminwws nil

minvws nlt

l D

iminyws nl]w m

10 2b 10 2eCc

[10 2s]B@minvws nl]
|@minvws nl]

[ |@minvws nl]
m m

10X29From

Sent Mon 4 6 2020 6 49 07 AM

Subject RE getekende brieven

Received

2020 04 02 CONCEPT Qpdrachtbeschrijvinq financieel proiectgroepiefversie 2 docx

Mon 4 6 2020 6 49 08 AM

Hallo alien

Ik ben inderdaad vrijdag gebeld door Ingeborg Hoogendijk om deel te nemen aan een overleg overde financiering van corona

units met

Het clubje volgens mij zitten

verzekerde zorg maar er komen nu ook vragen over bekostiging naar boven

Tegelijkertijd is er ook al een clubje waarin bekostiging in den brede wordt besproken met

Volgens mij overlapt het een beetje Daarga ik vandaag achteraan

5|als achtervanq omdat het voor een groot over ELV zal gaan verwacht ik

erin heeft zich inderdaad focus op aanspraak is het zvw is het WL2 of is geen10 2e

erin10 2e

Groet BEBSl

I0 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zaterdag 4 april 2020 15 11

Aan 101 29 10 2e 10 2® 10 2e 10X29|@minvws nl |@minvws nl

3@minvws nl

10 2e 10 29 10 2»|@minvws nlCC

10 2e[UjlKSMB@ minvws nl

^^^^^^|@minvws nl

Onderwerp RE getekende brieven

Hallo allemaal

Ik heb ze ook pas gezien nadat de brieven verstuurd

dat hier aan ten grondslag ligt en heb hierover met|
Gisteren is over de verdere uitwerking met

Er komt nu een clubje dat zich hiermee gaat bezighouden waarbij CZ en PZO ook betrokken worden Eerst wordt olv ^
nagegaan wat de aanspraak nu is Ik verwacht dat het om Zvw zorg gaat Vervolgens zal er ook vanuit inkoop gekeken moeten

worden wat hier de consequentiesvan zijn Het liik^iamelijk te gaan om een nieuwe zorgvorm Wat betekent dit voor de

contracteren Hierover heeft^^^^^|even metu^0over geschakeld Ik kan in het clusteroverleg wei meer

achtergrondinformatie geven

ik heb wel eerder kennis genomen van het plan van aanpak
Igeschakeld

waren maar

10X29
10 2e CZ gesproken10X29LZ

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag2 april 2020 10 32

Aan [@minvws nl10 29 101 29 10 29l@minvws nl

N | ^^]@minvws nl|@minvws nl B

@minvws nl

m m

10 29 10 2b 10 29|@minvws nlCC m [y

10 2e|@minvws nl ^ro
|@minvws nl |

Onderwerp RE getekende brieven

minvws nl M

H@minyws1nj
m

m

Dank voorde cc Annelise Deze brief is ook nieuw voor mij

Overigens staan momenteel de mededingingsregels gegeven de situatie niet in de weg aan een eventuele verplichte
samenwerking als dat nu nodigi is om de crisis het hoofd te bieden Uiteraard kan op evident misbruik nog steeds gehandhaafd
worden maar de ACM zet nu uiteraard niet in op strenge handhaving Dat laat zich helaas niet doorvertalen naar herkenbaar

team in de wijk

Groet

101 29 10X29 @minvws nlVan
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Verzonden donderdag2 april 2020 10 08

Aan 10 2» t0 2e 10 2« 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

minvws nl

10 2« 10 2eminvws nl l@minvws nlCC

B BB BH 10 2»

10 2e

l@minvws nl ^ro
|@minvws nl J

Onderwerp FW getekende brieven

I 5 minvws nl

^|@minvws nl 10 2e @minvws nl

Ha Wlz ers

Bekend met deze brief Er wordt opgeroepen tot verplichte samenwerking Dir CZ wist in elk geval niks van deze brief en omdat

het ook gaat over wijkverpleging interfereert het met herkenbaar team in de wijk

tiMfiDl vanwege evt relatie met mededinging ook ter info aan jou

10 2e

Ministerie van VWS Directie Zorgverzekeringen Cluster Risicoverevening Cluster Zorginkoop
Tel 10} 2e

10 2e 10 {2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 09 59

Aan

Onderwerp FW getekende brieven

10 2s 10 2o l@minvws nl

t0 2s 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 16 45

ninvws nl

10 2« 10 2«|@minvws nl |@minvws nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp FW getekende brieven

Deze brieven zijn wel interessant over de regionale aanpak kwetsbare patienten

Stukje uit de brief

Deze aanpak heeft als doel

• De druk op de thuis zorg te verlichten de veiligheid van thuis zorgmedewerker medebewoners en mantelzorgers te

waarborgen en efficient met de schaarste aan thuiszorgjpersoneel artsen en persoonlijke beschermingsmiddelen om te gaan
• De druk op ziekenhuiscapaciteit te verlichten

De aanpak betreft advanced care planning het regionaal realiseren van tijdelijke zorglocaties Coronacentra voor het bieden

van cohortverpleging en een regionaal coordinatiepunt voor toeleiding van kwetsbare patienten naar de juiste zorg op de juiste

plek

Groet

l° 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 10 47

10 2e 10 2e 10 2b 10 2e| 5 minvws nl @minvws nlAan

Onderwerp FW getekende brieven

Ter info Ik heb de brieven ook al naar de branches doorgestuurd
vrgr

10K29 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 55

Aan @minvws nl

10 2e 10 2e 10 2s|@minvws nl |@minvws nlCC
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I0 2e I0 2e 10 2e £10 2e@minvws nl 5 minvws nl

ws nlI O mi
|

Onderwerp RE getekende brieven

Ha 10 2e

Hulde voor het harde werk Ik neem aan dat beide brieven ook naar de branches van de pailiatieve zorg mogen hospices
kinderpz en pznl

Ik mis 2 belangrijke dingen in de bijlage
Bij ACP Er zijn al meer dan 100 Patz groepen actief waar huisartsen en wijkverpleging kwetsbare ouderen in kaart brengen en

bespreken van wie ze verwachten dat ze komen te overlijden
Bij de nieuwe Coronacentra zou ik hen in vervolgcorrespondentie ook wijzen op belang van inschakelen van pailiatieve expertise
voor de mensen die daar komen te overlijden

En je handtekening klopt niet helemaal

Vrgroet
s

10 2b 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 22 19

Aan Groep DLZ medewerkers ^^3@minvwsn
Onderwerp FW getekende brieven

Ter info Brief gaat vanavond uit l Buiten reikwijdte

Groet

lionet e 10 2eMevr

Waamemend adviseur bestuurlijke en po itieke zaken van minister van VW5

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

DIrectie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

iQ a« @minvws nl

5e verdiepingl10 2e
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To |@minvws nljm 0

From

Sent

Subject
Received

2Q20Q302 Sitrap 28 Nieuw coronavirus pdf

Mon 3 2 2020 5 55 18 PM

FW sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

Mon 3 2 2020 5 55 18 PM

Qmaevinasanalvse COVID 19 12u 200302 pdf

Zie ik nu goed datCN en SXM niet genoemd worden Kanjij dat nog doorgeven

Verzondenmet BlackBerry Work
www blackbeny corn

10 2e 10 2e l@minvws nlVao

Datum maandag 02 nut 2020 6 16 PM

Aau Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden

IH

@minvws ul Groep PG DDAm

10 2eStandaard @minvws nl |@kabinetvaiidekoning nl

@nctv inmjenvnl

m m Qj

10 2e

10 2e

@igi iil @rivm nlm

10 2e@minvws nl @minvws nlm

10 2e

EE 10 2e

10 2e

miiiocw ul

@minvws nl |
l@minvws nl

tgfife^B@minvm ni rW
Im Qj

10 2eI @minvws nl

|@miiibuza iil

@minbzk nl DCC LNV

QJ

@minvws nl @rivm nl Crisiscoordinator BZ

@mmaz nl DCC BZK

QJ m m QJ

10 2s E 10 2sl@niinbuza nlm QJ

^VThrnnltw n1^

minvws nl J
l@rivm nl

rivui nl H

Dminienw nl @minienw nl @minvws nl Ullllaa

3H@minvws nl

m w

@rivtn nlm m QJ ■ QJ

2e l@rivm nl @nctv minienv nlm m

10 2e@rivm nl @rivm nl riMil ■ nl |
l@minszw nl LCI

m m Qj m

Slminbiiza nl | 10X2e Ed0 2e@rivm nl @rivm nlQJ qj QJ iTi]

Drivm nl @rivm nl LQCC @minjenv nl @igj nl

10 2e JlgaM@minbuza nl

^|@nnnvws iil N x Tmienv iil TM
lminbuza nl

®minvws ul @rivm nlm Qj QJ

ueamt igi ni

jminbuza nl

QJ

\ iminvwsml

@miiibuza nl W
[{SB ’ inbuz a iil

all niinvws nl B

m QJ

—^^^ffiminvws nl

Hitt
[jj m m

B@minszw nl

@minvws nl m

DMtminvws nl

HF “1 nl |

In m Qj

10 2e K«o 2e 10 2eI[jj m m Qj

l@minvws nl

Ondenverp sitrap 28 | nieuw coronavims COVID19

Q]

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavirus en het omgevingsbeeld van vandaag
We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naardcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

| E ^^^^3@minvws nl IM 10 2e
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Sat 3 7 2020 7 57 21 AM

FW Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 4

Sat 3 7 2020 7 57 22 AM

20200228 SITUATIERAPPORT DCC VWS aan VeiliqheidsreQio s 4 pdf

Moeten we liier wat mee richting de eilanden Mij lijkt het nuttiger om maandag een mail met toegespitse info te doen

Verzondenmet BlackBerry Work
www blackbeny com

Vau Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Datum vrijdag 06 mrt 2020 9 12 PM

Aan

bewindslieden
5ncty minjenv nl ^3^t^tv minienv nl Groep PG DDA Crisis Extra incl

H^minvwsml _Groep PG DDAStandaard

^B@kabinetvaiidekoning nl I

l@minjenv nl

10 2e @minvws nl m
m

m 0

B@minvws nl M

Bl^nctvnniiii env nl

minvws nl

@miiivws nl

aninvws nl

l@rivm nl Crisiscoordinator BZ

B@minaz nl DCC BZK

@minvws nl

mj

10 2eaninjenv nl |m ■

0

10 2e@rivm nl l@minvws nl0 0 0

10 2e@minocw nl M
\ ci mimavs nl

0 0 h
10 2Sm

10 2e ■ 10 2e 10 2e@minvws nl M

@niinbzk nl DCC I NV ni |

■lltSl^ ^iinvws nl

@111111vws nl

■@nctv minjenv nl

@minvws nl0 0

10 2e@mmbuza nl |
@minienw nl BM^@minienwml
3k3 ilSl minvws nl [E3]

@iivm nl

0 0 0 0

0

10X26IH0 0

10 2s@rivm nl0 0 0 0

10 2e@rivm nl l@rivm nl l |@rivm nlETil 0

E10 2e|@rivm nl |
^M@imnbnzaml
H@rivm nl

BB@jgj nl

@ rivm nl

@minszw nl LCI

@rivm nl0 0 0 0

10X26 B 10 2b ^^^B@rivm nl

@Uiv nl LOCC 1
lifflSQB@rivm nl0 0

@rivm nl ai d minienv nl |
B@minbuza nl

@minvws nl NCC

lHv minvws iil

m0 0 0 0 0

0 28@minvws iil0 0 0 0 0 0

1C 26 i 10X26 0 26l@rivm nl

B@nctv minjenv iil

|@ mmbuza nl

Iiiimrws nl H

|@i£v nl

@igj nl I 10 0b0

@minbuza nl minbiiza nl

@nritivws iil

@minbuza nl

^B@minvwsml

00 0 0 0

0 0 0

10 2e l@minszw nl

@minvws E
@rivm nl h0 0 0

10 2 10 2e £ 10X26 10 2e@igj nl @minvws nl0

10X26l@igj nl Bfl
Onderwerp Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 4

EiMH@minvws iil |@bela sting dienst nl0 0 0

Aan NCC

Beste collega s

Graag wil ik jullie verzoeken om de situatierapportage aan de veiligheidsregio s door te sturen

Met vriendelijke groet

10 2e

Departementaal Crisiscentrum VWS |
Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

jSminvws nl10 2e 10 2eM E
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Begeleidende tekst

Geachte heer mevrouw

In de bijlage ontvangt u de wekelijkse situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van het Ministerie van VWS De

rapportage bevat informatie en handelingsperspectieven rond de uitbraak van het COVID 19 coronavirus in China

Het betreft informatie voor professionals die betrokken zijn bij de crisisbeheersing Hierbij het verzoek deze informatie te delen

binnen uw crisisorganisatie De informatie is zorgvuldig bij elkaar gebracht en zoveel

mogelijk geactualiseerd Indien u informatie mist of er behoefte bestaat aan aanvullende informatie kunt u dat laten weten via

onderstaade gegevens van het Nationaal Crisiscentrum NCC

De sitrap is verstuurd aan alle veiligheidsregio s de leden het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg IAO en volgens de

netcentrische werkwijze opgenomen in het LCMS activiteit 26 Multibeeld

Met vriendelijke groet

Nationaal CrisisCentrum NCC

nctv minvenj nlE

algemeen nummer

incident nummer

T

I0 2eT

F
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^pMmiOM@minvws
nnTo

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 2 2020 8 14 13 PM

FW sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

Mon 3 2 2020 8 14 14 PM

lkdenk dathetbeginttekrakenenpiepen

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

10 2e 10 2« l@minvws nlVan

Datum maandag 02 imt 2020 7 13 PM

IH

10 2e I0 2e l@minvws nlAan

Ondenverp RE sitrap 28 | nienw coronavirus COVID19

sony vrij weinig ging vandaag wel goed pff morgen

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

| JiltfItSQj@minvws nl10 2BVan

DatumMnaanda^^nrt 2020 7j00PM
Aan ^B^^M@miiivws nl

Kopi minvws nl

Ondenverp RE sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

Ha 10 2e

Ik zie dat je de sitnatie St Maarten met hebt meegenomen

aagepaste versie sturen gezienhet verkeerde aantal dankimje de volgende tekst opnemen

10 2e lieeft in BTCB een update gegeven Moclit je nog een

Op de Juliana airport van Sint Maarten heeft de Marechaussee 2 Franse passagiers aangehouden die

onderweg waren van St Barthelemy naar Parijs Beiden hebben een bevestigde COVID 19 infectie

Betrokkenen zijn overgedragen aan de autoriteiten van het Franse deel van het eiiand en zijn momenteei in

isolatie opgenomen in het ziekenhuis in Marigot Er is contact met de Franse autoriteiten om bron en contact

onderzoek te doen naar aanieiding van hun verblijf en vervoer in St Philipsburg

Groet

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

10 2e 10 2e [@minvws nlVan

Datum maandag 02 mit 2020 6 27 PM

Aan Groep PG DDA Crisis Extra inci bewindslieden

IH

10 2e

10 2e E 10 2e

f 10 2a

@mmvws nl Groep PG DDA

10 2eStandaard @minvws nl M@kabinetvaiidekoning nl

@nctv iniiii env nlI 10 2e 10 2s 10 2e@igi nl I@rivm nlm
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10 2e 10 2e 10 2eIH l@minvws nl @minvws nlw m

EE 0x2e 10 2e

EE 10 2«

10 2e

mCp miiiocw nl

@mmvws nl |
l@minvws nl

B I63B@minvws n rW

M b
10 2e @mmvws nl

|@miiibuza nl

@minbzk nl DCC LNV

iTfl

@minvws nl @nvin nl Crisiscoordinator BZ

S minaz nl DCC BZK

m m

10 2e E 10 2sl@minbuza nlRj ra

1minim ni~ ^^S^mimenwlll_
miiivws nl

E@minienw nl J
3a@rivin nl |

Sjminvws nl aliflsg

oMrimiiivws nl

m

m m m

2e■@rivm nl U

@rivin nl

rivm nl

|@iivm iil @nctv minjenv nlm In

101 29@rivm nl @rivm nl 3^^B@rivm iil I
|@miiiszw nl LCI

Hi] m rn m

@ininbuza nl | 10X2e E 10 2e @rivm nlPJ m m

@rivm nl LOCC @minjenv nl @igj nlm m

10 2e Ul£DM@minbuza ul

^@rninvws m jncc ^B@nctv mini envmLnM
minbnza nl

®minvws nl @rivm nl

Ql@igi nl

■inbuza nl

w 0 m

fflB
1

iiimvws nl

@minbuza nl W
l@minbuza nlIn m m m

|@miiivws nl

@igi nl CB3

m M m m

n1

ltSQB^ ninvws nl u

P@minvws nl

|@igLnlm m m m m

|@minvws nl

Onderwerp RE sitrap 28 | nieuw coronavims COVID19

m

Excuus per abuis staat er 23 patienten Dit moeten er 18 zijn in Nederland

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Datum maandag 02 mrt 2020 6 16 PM

Aan Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden

IH

10 2e

10 2e E 1°X2e

E 10 2e

10X26

E 10 2e

£E 10x2e IW
10 2b IS

10 2e E 1° 2e

| 10 2e EE 10X2e

10 2e

@minvws nl Groep PG DDA
10 2eStandaaid minvws nlm

m

C10 2a 10X28

10 2e

@igi nl a iivm iil

k
10 2e@minvws nlrn m

10 2e

EE 1°x2e

10 28

■@minocw nl

@minvws nl |

M

10 2e 10 2e @tnmvws nl

|@miiibnza nl

@minbzk nl DCC LNV

aminvws nl

@miiibuzaml 7^B3
minienw nl ^B@minienw nl

I K0I®M@riviii nl I

s
M S i I0 2e

@minvws nl m

| @ rivm nl

^J^jivmml^
B@rivm nl

EE i10x2e

10 2s E 1° 2e

10 2e

io 28 Ei °x2e iS
SIH 10 2e

10 2eWS lll

@nctv minienv iil

m m

0 2e 10 2e

■10 126 10 2e

10 2e

6m m

I0 2e 1O 20 l@rivm nlm

| 10K2a E
10 2e

10 2e w

10 2e 10 2e
_

10 2e

iE ion2 uranai
@minvws nl

IIMfeQl min\ws iil NCC

l@minvws nl

@minbuza nl

fTnivm nl |mg
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Onderwerp sitiap 28 | nieuw coronavims COVID19

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavims en het omgevingsbeeld van vandaag
We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nb dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via minvws nl

Groeten
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Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

E I10 2eM
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 6 04 12 AM

RE sitrap 31 | nieuw coronavirus

Sun 3 8 2020 6 04 12 AM

Dank Fijn dat hij met een schriftelijke beantwoording van de vragen op intemationaal heeft toegezegd

Verzonden met BiackBeny Work
www blackbeny com

| lilOIfeai v Mninvws nl10 2eVan

Datum zaterdag 07 nut 2020 2 22 PM

Aau

Onderwerp RE sitrap 31 [ nieuw coronavirus

ttiait331@miiivws nl

Er waren best wat vragen op intemationaal terrein en er waren twee vragen voor de Cariben Omdat tegen de tijd dat de

minister aankwam bij het onderdeei Intemationaal we al enorm over tijd waren heeft hij het kort beantwoord en kwamen er zo

goed als geen verhelderings danwel vervolg vragen

Kind regards
Met vriendelijke groet

10 2e

Senior adviseur Senior advisor

Directie Internationale Zaken Department on International Affairs

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Ministry of Health Welfare and Sport

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 03 20

Aan BEB3l@minvws nl

Onderwerp FW sitrap 31 | nieuw coronavirus

10 2e

Hamjjjjg] kwamen Internationale aspecten nog veel terag in AO

Verzonden met BiackBeny Work

www blackbeirv comi
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Um9@minvws nl]10 2»To |@minbzk nl]
Cc |@minbzk nl]
From

Sent Tue 3 31 2020 7 26 26 AM

Subject RE communicatie

Received

I

Tue 3 31 2020 7 26 26 AM

We hebben om 14 30 een VC met de ministers de gezagliebbers de regeringscommissaris en de RV We bespreken dan het

OMT en de voorgestelde besliuten tbv de MCCB vaimiiddag in zekere zin vergelijkbaar met het BAO Uit de voorstellen

moet duidelijk worden dat we “niemand” vergeten zijn
10 2a

Probleem

is de electieve zorg maar dat is een probleem waar zo langzamerhand de hele wereld mee te maken lieeft Dat kiijgen we
niet zomaar opgelost Lukt het de Hospitainer op SXM te kiijgen dan is dat een betere voorziening dan een marinescliip
Sterker nog dan is het wat acute zorg betreft zelfs een verbetering tov het COVID loze tijdperk

10 2a

Ik schat in dat we dit prima kuimen uitleggen Ik zou even kijken wat we aan q a’s kmmen doen maar misscliien slim om

eerst even ons overleg af te wachten Dan weten we wat scherper waar de punten zitten

Gr

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2e @minbzk nlVan

Datum dinsdag 31 lint 2020 7 46 AM

0 2e 10 2e 10 2e 10 2eH @miiivws nl @minvws nlAan |
Kopie

Onderwerp RE communicatie

IH
I0 |2e2s @minbzk nl

Goedemorgen
Wat de eilanden willen is bekend maar daar richt mijn vraag zich niet op Wei op cOmmunicatie over het besluit dat

hopelijk vanmiddag wordt genomen ik denk aan woordvoeringslijn q a s en de passage voor de brief aan de TK Licht

jnllie stas dit toe aan de gezaghebbers

10 2e

Ik verwacht dat men zich gaat melden in Den Haag Dan is het van belang dat we dezelfde heldere antwoorden geven

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2e l@niinvws nlVan

Datum maandag 30 mrt 2020 11 36 PM

Aan g

Kopie

Onderwerp RE communicatie

IH

10 2e 10 2e3^B@nimbzk nl

l@minbzk nl

@mlnvws nlH
m

I0 2g

Verzonden met BlackBeny Work
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www blackbeny com

10 2e 10 2e @minbzk nlVan

Datum maandae 30 nut 2020 11 12 PM

Onderwerp corumunicatie

10 2e| 10 2e 10 2a[@miirvws iil rt@nmvws nlH
10 2e l@minbzk iil

Collega s

Inmiddels komen bij mij de eerste bezorgde mailberichten binnen nav de presentatie omdat het beeld bestaat dat Saba en Statia

er bekaaid van af komen of zelfs vergeten worden

In de communicatie naar buiten moet hier dus morgen nadrukkelijk aandacht voor zijn Bereidt woordvoering van VWS dit voor

Verwachten jullie de zorgen morgen tijdens de VC weg te kunnen nemen bij de RV en gezaghebbers

Groet

10 2e

Directoraat Generaal Koninkrljksrelaties DGKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuidtoren 2Se etage
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

Secretariat Koninkrljksrelaties | 10 2e l@minbzk nl | 10 2s

|@minbzk nl

www ritksoverheid nl
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UPDATE CARIBISCH DEEL KONINKRIJK TBV RMR 3 4 2020

Besmettingen stand van zaken 1 april

Op Aruba zijn nu 61 besmettingen bevestigd Daarvan zijn ten minste 4 besmettingen lokale

transmissies

Op Curasao zijn er nu 11 patienten met COVID 19 Er is een patient overleden en er zijn 2

patienten genezen

Op Sint Maarten zijn er nu 16 positieve casus gemeld waarvan er 6 zijn opgenomen in het

ziekenhuis Twee van deze 6 zijn kritiek en er is 1 patient overleden Op het Franse deel zijn

er reeds 25 positief en 1 overleden

Op St Eustatius zijn er 2 besmettingen vastgesteld Het betreft beide personen die na

terugkeer naar het eiland direct in quarantaine zijn gegaan voor 2 weken

Op Bonaire en Saba zijn geen besmettingen

Aanpak Covid 19 stand van zaken

Belangrijkste adviezen van het eerste OMT Cariben van 30 3 2020

De strategie voorkomen introductie BES en containment CAS stevig voortzetten en extra

capaciteit inzetten In combinatie met een ruimhartig en laagdrempelig testbeleid

De IC capaciteit op Sint Maarten op korte termijn te verruimen en uitgaande van de berekende

scenario s voor de gehele regio 60 operationele IC beademingsbedden te realiseren

• Uitbreiding IC capaciteit

Erzijn in totaal op dit moment 15 bedden in het Caribisch deel van Koninkrijk operationeel

In de MCCB van 31 3 2020 is besloten dat er 42 beademingsapparaten inch bijbehorend personeel

beschikbaar worden gesteld aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

In het Vierlandenoverleg Koninkrijk van 2 april 2020 is onderstaande verdeling tot stand gekomen

Daarbij is nogmaals bij de landen aangedrongen om hun containment maatregelen zo strak mogelijk

te handhaven omdat dit bepalend is voor de uiteindelijke IC behoefte

Sint Maarten 12 beademingsapparaten

De situatie op Sint Maarten is het meest urgent lokale transmissie en praktisch geen IC

beademingscapaciteit RIVM geeft aan dat de piek op Sint Maarten voor 1 mei plaatsvindt

Inzet is er nu op gericht om samen met MinDef de eerste versterking via Hospitainer op Sint

Maarten volgende weekte realiseren in combinatie met benodigd personeel Deze unit bevat 6 IC

isolatie beademingsplekken

Er moeten dan nog 6 apparaten naar SXM daar wordt nu naar gezocht
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Bonaire 6 beademingsapparaten

VWS is verantwoordelijk voor Caribisch Nederland Bonaire zal daarom zo snel mogelijk deze maand

voorzien worden van 6 extra beademingsplekken via Hospitainer en met medewerking van MinDef

Deze unit dient nog gevuld te worden met 6 beademingsapparaten

Aruba en Curacao allebei 12 beademingsapparaten

Uit deze eerste tranche worden de overige 24 apparaten gelijkelijk verdeeld over Aruba en Curacao

Personeel

De inzet is om de Hospitainer unit op SXM aan te voeren samen met het benodigde personeel Ten

aanzien van de overige apparaten wordt met alle ziekenhuize bekeken wat zij zelf beschikbaar

hebben en waarop aangevuld moet worden om de extra apparaten ook daadwerkelijk operationeel

te krijgen Extra personeel om in te zetten op de eilanden wordt zoveel mogelijk via commerciele

medische uitzendbureaus geregeld Aspen Medical Dit heeft de voorkeur omdat er zo geen druk

wordt gelegd op de personele capaciteit in Nederland

• Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM

In EUNL wordt de verdeling van beschikbare PBM centraal gecoordineerd Het Caribisch gebied van

het Koninkrijk wordt hier ook mee bediend

Testcapaciteit

Inmiddels zijn Curasao en Aruba voldoende in staat om zelf de covid testen uit te voeren Sint

Maarten is gestart met het zelf uitvoeren van testen

Bijstandsverzoeken stand van zaken

Ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur van Aruba

Verzoek om verzekerd blijven van geneesmiddelen en zorgproducten

Stand gevraagd om verduidelijking
Waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire Statia en Saba

Verzoek tot bijstand witte kolom

Status VWS is in gesprek met een externe die die klus kan oppakken

Statia verzoek isolatiekamer 30 3 kenmerk rv 2020u 015 Moet nog in behandeling
worden genomen

St Maarten beschermingsmaterialen 30 3 kenmerk DIV 10350 Moet nog in behandeling

worden genomen

Aruba verlichting vergunningen invoer medicijnen 31 3 Moet nog in behandeling worden

genomen

1

2

3

4
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10 2e 10 2eTo MItDJ@minvws nll @minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Im

Mon 3 16 2020 9 21 52 PM

RE sitrap 38 | nieuw coronavirus

Mon 3 16 2020 9 21 52 PM

Ik heb met

alleen goed kunnen ontlasten wanneer ze ons zo volledig als mogelijk op de hoogte houden Volgens mij loopt dat nu best goed
Zij zijn blij met het werk dat we oppakken
Tussen ons gezegd en gezwegen was ik wel minder blij met de twee verschiliende reacties van^^3°P mails van

hielpen wat mij betreft niet om onze rol goed neerte zetten

afgesproken dat ze ons stukken en verslagen toestuurt van het HSC en richting PG benadrukt dat we hun10 2S

Kind regards

Met vriendelijke groet

10 2e

Senior adviseur Senior advisor

Directie Internationale Zaken Department on International Affairs

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Ministry of Health Welfare and Sport
10 2e

10 2e |@minvws nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 22 06

^21@minvws nl10 2 10 2e 10 2»|@minvws nlAan

Onderwerp RE sitrap 38 | nieuw coronavirus

Wij zijn op verschiliende thema’s ondersteunend en zitten zelfrechtstreeks is btcb

Houd PG ons aangesloten op HSC activiteiten

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiT com

@minvws nlVan

Datum maandag 16 nut 2020 8 39 PM

Aan

Onderwerp FW sitrap 38 | nieuw coronavirus

10 2e 10 2e

| @minvws nl10 2e 2ci»X2e |@minvws nl10 2e 10 2e

Zie nieuwe erisisstructuiu Vws

Is er duidelijk waar wij onder valien
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minvws nl]To

From

Sent Thur 3 12 2020 8 42 49 PM

Subject RE WJZ en Corona

Received Thur 3 12 2020 8 42 50 PM

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @ininvws nlVan

Datum donderdag 12 mrt 2020 9 23 PM

Aan

Onderwerp FW WJZ en Corona

10 2e 10 2e @minvws nlIH

v erzoncten met tsiacKtseny w on

www blackbeny corn

10 2e 10X26 @mlnvws nlVan

Datum donderdag 12 mrt 2020

Aau Groep WJZ medewerkers fflEB@inmvws nl

Onderwerp WJZ en Corona

IH

Beste WJZ collega’s

Voor een bericht over hoe we bij WJZ met het werk zouden omgaan i v m Corona heb ik even gewacht op een eentraal

VWS bericht In afwachting daarvan toch nu alvast het volgende
A Zie in algemene zin bijgevoegde kamerbrief

B Zie voor ons werk de onderstaande 2 pnnten uit die brief

C De oproep om waai mogehjk thins te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden geldt ook voor ons

D Het werk gaat gewoon door en wij werken ook door maar zoveel mogehjk vanuit huis Ga daar met gezond verstand mee

om als je een belangrijke vergadering op kantoor heb weeg dan af ofje daar toch naaitoe zal gaan of kunt inbellen ofje
inbreng digitaal kunt leveren Als je thuis kunt werken doe dat dan op een verstandige manier Heb je spullen van kantoor

nodig dankunje die natuurlijk gewoon halen

E Houd de berichten op VWS intranet Rijksportaal en overheid nl in de gaten

Het kan zijn dat er nadere berichten van Tiogerhand’ komen maar het lijkt i e g verstandig om morgen tliuis te werken

tenzij er zoals hiervoor genoemd goede redenen zijn om wel naar kantoor te komen

Tot nader bericht

Met vriendelijke groet

10 2e
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1 Voor heel Nederland geldt dat mensen warden opgeroepen tlmis te blijven als zij ofneusverkouden zijn
en of keelpijn liebben en ofhoesten en daarbij eventueel koorts hebben Pas de huisarts bellen als Machten

verergeren Mensen met klachten gaan niet naar het werk ofnaar school en beperken him sociale contacten

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt dat men alleennioet thuisblijven met klachten en

koorts in overleg met de werkgever
2 Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen ook wanneer zij geen klachten hebben om waar

mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel inogelijk te spreiden
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^^M
imaitQl@rninvws nll0 2e |To 1

10 2ejFrom

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

Tue 3 24 2020 9 21 09 PM

FW Svp doorsturen naar voorzitters veiligheidsregio s
Tue 3 24 2020 9 21 10 PM

2Q20Q324 aanvullino aanwiizina CQVID 19 pdf

Aitikel 1 relevant

Geen brief TK maar aan veiligheidsregio

Verzondenmet BlackBeny Work
www blackbeny com

| minvws nl10 2eVan

DatumMlmsdas 24 mrt 2020 10 00 PM

Aan ■

Kopie

Onderwerp FW Svp doorsturen naar voorzitters veiligheidsregio s

2e 10 2e mmvws nl

0 2e 10 2 l@minvws nl

10 2eHallo

Hierbij zoals afgesproken met de brief die net naar de voorzitters veiligheidsregio s is verstuurd10 2e

Groeten 10 2e

10 2edrs M

Ministerie van Volksgezondheid Welzljn en Sport

Directie Publfeke Gezondheid

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

m

|| Verdieping A08

nninvws nl | www riiksoverheid nl

■a

EE3

t0 2sVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 21 57

Aan nct nttv1 l^ffl S nctv minjenv nl

H 10 2s 10 2e io 2» 10 2»|@minvws nl |@ minvws nl Dienstpostbus DCC VWSCC

minvws n l

Onderwerp Svp doorsturen naar voorzitters veiligheidsregio s

Beste frontoffice

Hierbij een brief die naar de voorzitters veiligheidsregio s gemaild moet worden Zouden jullie dat z s m willen doen

Contactpersoon bij NCTV is 10 2«

Dank jullie wel
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Groeten ||m£Q|

drs 10 2»

MEnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

fi Verdleping A08

H j iSminvws n wwvv rijksoverh eid nl
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10 2e

IP Pej

To mHDM@minvws nl1

From

Sent Tue 3 24 2020 9 09 38 PM

Subject FW Svp doorsturen naar voorzitters veiligheidsregio s
Received

imaaeQQI jpg

2Q20Q324 aanvullino aanwiizina CQVID 19 pdf

I

Tue 3 24 2020 9 09 38 PM

Geen kamerbrief

Verzondenmet BlackBerry Work
www blackbeny corn

10 2e 10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Oubbel

10 2e

10 2e

1 t S2e

10| 2e 10 2a 10 2e io| 2e 10 2e

10 2e
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Dubbel10 2e

10 2e
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llBUflItSl@minvws nllC10 2To coronaGMT[coronaGMT@minvws nll
10 2e 10 2eCc |@rivm nl]

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 12 57 09 PM

BIJ USE JANSEN SPOED Sterilisatie mondneusmaskers doorgammastraling vind geen doorgang
Thur 3 19 2020 12 57 26 PM

Beste collega

Van LUMC zojuist begrepen dat de sterilisatie van mondneusmaskers met Gammastraling zoals aangekondigd in het

OMT van 18 maart geen doorgang kan vinden

De logistiek en organisatie wordt verzorgd door Hollands Shielding Systems BV de sterilisatie is uitgevoerd door

STERIS aangestuurd door voorgaande partij

De logistiek van inzameling en verzending is opgestart Echter vannaoht laat STERIS weten het proces niet voort te

zetten In een vertrouwelijke mail tussen de twee marktpartijen die ik niet mag doorsturen wordt aangegeven dat

het een risico voor de werknemers betreft

dat de materialen niet volgens de fabrikant gesteriliseerd behoren te worden

dat het materiaal kan veranderen door de gammastraling en effectiviteit kan verliezen

Echter

Bij de bij dit bedrijf uitgevoerde proef gaat het om gesealde verpakkingen die in het geheel niet geopend worden en

aan vastgestelde specificaties voldoen Dat het materiaal voor eenmalig gebruik bedoeld was is onbetwist maar het

gaat hier om een noodingreep uit test is gebleken dat het veranderen van het materiaal door gammastraling geen

bezwaar is

Betrokkenen van LUMC en Holland Shielding Systems verzoeken RIVM in te grijpen en STERIS met

dwangmiddelen te bewegen tot spoedige uitvoer van het proces zoals in testfase ingericht

Ik ben telefonisch en per e mail bereikbaar

Met vriendelijke groet

m

Coordinator LCHV

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720BA Bilthoven

m

10 2e

10 2« @ rivm nl | www lchv nl

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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imjIEDl@minvws nil

Dienstpostbus DCC VWSrDCC@minvws nll

10 2eTo

Cc

10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 6 37 17 AM

Subject FW IGJ beelden OT 20200318

Thur 3 19 2020 6 37 18 AMReceived

IGJ beelden QT 2Q2QQ318 docx

Het zou volgens mij goed zijn als hier de punten waar iets aan moet gebemen uitgehaald zouden worden om ill btcb te

bespreken is op zich taak van igj zelf maar zouden wij misschien ook kumien doen

10 2«

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2e l@igl nlVan

Datum woensdag 18 mrt 2020 8 42 PM

N

10 2e 10 2e

10 2e

minvws nl @miiivwsnlAan

llSia nl Pl ieQI10 2e@minvws nlKopie m

10 2e

Onderwerp FW IGJ beelden OT 20200318

Dag
Zoals eerder beloofd hierbij een beeld van de knelpunten in de zorg breed

We zullen dit beeld updaten met de bimiengekomen meldingen en vragen en gesprekken komende tijd
Voor nu ter informatie aan het BTCB wellicht als bijlage bij de Sitrap

I0 2e lei

Met vriendelijke groet

[j]

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksoezondheid Welzijn en Sport

10 2a

10 2s

10 2eManagementondersteuner fclMfeEMl ial nl | 0§l

10 2eM 316

■iHJTnaj|^qi nP
https www lqj nl

Twitter @IGJnl

Duidelijk Onafhankelijk Eerlijk

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiTy com

10 2e 10K29 @ie iilVan

Datum woensdag IS mrt 2020 7 13 PM

IH

10 2e 10 2e 10 2e 10 2erajai nl I@igi ul @igi nlAau |

Kopie

Ondenverp IGJ beelden OT 20200318

bHM
JlQjlfngi nlm

Hierbij d^iotitie met beelden per sector die IGJ heeft opgehaald in de belronde met koepels en zorginstellingen
Groeten^^^^^10 2e
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To piSH@mirwws nll

|@minvws nl]

m

Cc

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

Problematiek bedden vol beschriiving docx

20200206 Medisch Contact Elke epidemie weer een beetie wiizer pdf

i
Sun 3 29 2020 4 07 20 PM

FW Problematiek bedden vol beschrijving
Sun 3 29 2020 4 07 22 PM

Hoi

Dit was de woordvoeringslijn die we destijds hadden voorbereid voor Medisch Contact Daarzit de rol van de veiligheidsregio s

nog niet in dus die heb ik nog toegevoegd

10 2«Groeten

10 29Van

Verzonden woensdag 18 maart 2020 17 56

Aan 10 2e I0 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Problematiek bedden vol beschrijving

Even zoeken

10 2eVan

Verzonden vrijdag 21 februari 2020 11 11

5 minvws nl2e 101 29 10 29 @minvws nl

l@minvws nl _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl |
Aan

l 29 10 2eCC

minvws nl

Onderwerp Problematiek bedden vol beschrijving

Hoi

Gisteren hadden we het in de scenariosessie over de vraag wat als er niet meer genoeg beddencapaciteit is
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Bijgevoegd heb ik een samenvatting gemaakt van de problematiek van destijds mijn herinneringen Om te gebruiken bij het

vervolg
Medisch Contact heeft op 6 februari ook om een reactie gevraagd daar is het bijgevoegde artikel over gemaakt

Groeten t0 2e

10 2edrs M

Ministerie van Voiksgezondheid Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid

Parnassusptein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

m
Verdieping A08

~

iffiBB^minvws nl www ri1ksoverheid nl
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lfMElM@nninvws rill KHDI6DI10 2e 10 2eTo minvws nll

f^B [EEISIl@min vws nl]CUilieaMllHiD16ai@minvws nll

From

Sent

10 2e

Sun 3 1 2020 9 25 12 PM

Subject RE Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 202013 00 14 30 uur VWS

Sun 3 1 2020 9 25 12 PMReceived

imaaeQQI jpg

vind ik wel goed om nog ergens op te nemen stond er dacht ik nog nietgegeelde zin vai 10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 1 maart 2020 20 39

minvws nl10 2e 10 2e|@minvws nlAan m m

101 26M |@minvws nl

Onderwerp FW Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

|@minvws nlm

Hoi

Ikzie nu deze mail Zonder deze gezien te hebben had ik dit zelf al gedaan in de brief die ikjullie straks zond Zij het wat korter dan

^Jvoorstelt
10 2eG

2 l Directeur Publieke gezondheid
Minlsterie van Volksgezondheid Welzljn en Sport i

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e

10 2e |p11

10 2 1 10 2e Sggdhm nlVan

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 14 04

^minvwsml^H
^B@minvws nl10 2l@vrk nlAan

10 2e l@minvws nl

10 2e 10 2el@minvws nl B^aB@minvws nl Backx

101 26 10 2e g 10 2e|@minvws nl

|@minvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PG |
Onderwerp RE Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

^@minvws nl

^B@minvws nl

CC

O

Collega s

Wellicht goed om in de brief ook een verwijzing op te nemen naar de rol van de DPG zoals genoemd in de WVR in artikel 32 lid 2

De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening
Dat legitimeert om in de brief op te nemen dat de Directeur Publieke Gezondheid een coordinerende rol heeft bij zowel de

integratie van de grieppandemieplannen in het crisisplan als bij de implementatie van de grieppandemieplannen in ROAZ verband

En het siuit aan bij de rol die DPG en willen nemen waar het gaat om de coordinatie van het beschikbaar krijgen van

beschermingsmiddelen

Succes en groet

10 2e

10 2e



367171

10 2e

10 2eEmail secretariaat Srdoghm nl

10 2e 10 2e 10 2e

10 2» 10 2»

10 2»

I0 2e C10 2s 10 2

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 C2e

10 C2e

10 2e 10 2b

10 2» 10 2» 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2« 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e
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Crisisstructuur COVID 19

Advies of besluit richting Veiligheidsregio s

t t
Ministeriele Commissie

Crisisbeheersing MCCb

vertegenwoordiger namens

veiligheidsregio s

Minister VWS

Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg

Interdepartementale

Commissie Crisisbeheersing
ICCbBAO

Outbreak Management
Team OMT

Interdepartementaal

Afstemmingsoverleg

IAO

Nationaal Kernteam

Crisiscommunicatie

Nationaal Crisiscentrum

NCC

NKC

LOCC Nationaal

Landelijk Operationeel Team

Corona fLOT C^
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|@minvws nl] _groep DJ MT|HiESB@m|invwsllII10 C2e 10X2eTo

10 2eCc |@minvws nl]l
m

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 8 42 05 PM

RE LZ Aanscherping bezoek verpleeghuizen ivm COVID 19

Thur 3 19 2020 8 42 06 PM

AKJ De Kindertelefoon ExPex en de NJR worden zijn geinfomneerd

Met vriendelijke groet

10 28

10 2e 10 2e

10 2«

10 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 [2e

10 2S 10 2e 10 2s 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e» 10 2eICK2»

10 2e 10 26 10 26

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2s t0 2e

10 2e 10 2e

10 2e
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| 10 2«

10 2e

10 2e |i 10 2e

1° 2e |i 10 2e

i 10 2e

10 {2e

10 2«

I0 2e

To aiambulancezorg nll

@rav nl]
MEHHillM@ravzhz nll Margree

gambulancezorg nl]

aikpnmail nl]

dffB@stanglobal com]10 2eCc U@ravu nl] |
5 rean i mat iera ad n I]

Hi jtDr68B@minvws nl1

10 2e fr J^WJ m ll
I0 2e |j [10 2e

| 10 2s Hi 1O 2e |^I
1P 2e]|

li
10 2e

ninvws nl] 10 2e 10 2a gambulancezorg nl]
From

Sent

Subject RE Advies Nederlandse Reanimatieraad inzet first responders
Received

Advies NRR over qevolqen inzet bjj reanimaties tqvCQVID versie3 0 200323 pdf

Mon 3 23 2020 8 05 10 PM

Mon 3 23 2020 8 05 38 PM

Beste mensen

Bijgevoegde advies staat inmiddels online op onze website

Met vriendelijke groet

m

e

E {^^5 reanimatieraacl nl

Aanwezig 10 2e

Nederlandse
Reanimatie

Raad

Rouwkooplaan 5 2251 AP Voorschoten

www reanimatieraad nl

10] 2e 10 2e |@ambulancezorg nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 16 41

reanimatieraad nl H

|@ rav nl 2H

10 2»

10 2l ^0@stanglobal com

^B@ambula ncezorg n l

10 2eCC w m

10 2» 10 2« 10 2»M |@ ravzhz nl | |@ reanimatieraad nl10 2e

HgggjlH
ambulancezorg nl

Onderwerp RE Advies Nederlandse Reanimatieraad inzet first responders

10 2« 10 2e|@minvws nl 10 2e |@minvws nl

Dag alien

Mooi Voor alle duidelijkheid uit navraag blijkt dat het advies niet in het OMT is besproken Dus daar moeten we ook niet naar

gaan verwijzen

Groet

k^^^@reanimatieraad nl10 2bVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 16 28

Aan 10] 2embulancezorg nl •kpnmail nl

■ ^^@stanglobal com

3MiS ambulancezorg nl

|@ravu nlCC [m

10 2e 10 2e|@ ravzhz nl 3M@reanimatieraad nl

I0 2e 10 2»l@minvws nl 10X20 |@minvws nlW

@ambulancezorg nlm
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Onderwerp RE Advies Nederlandse Reanimatieraad inzet first responders

Beste Allen

We hebben zojuist een reactie ontvangen van VWS Ik maak er even snel een NRR versie van als pdf en zal deze binnen een half uur

met jullie delen

Met vriendelijke groet

m

10X29

E reanimatieraad nl

Aanwezig I0 2e

Nederlandse
Reanimatie

Raad

Rouwkooplaan 5 2251 AP Voorschoten

www reanimatieraad nl

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 2a

10 2e

10 2e10 |

10 2e 10 2S

10 2a

10 2e

10 2e 10 2b 10 2b

10 2e

Dubbel

10 2e
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10 2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2« 10 2e

10 2e

10 2a

10 2b

Dubb I0 2e

10 2s

10 2» 10 2a

10 2e 10 2B
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10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

Admin Istratief1O 20»

10 [2e

101 26 @mirwws nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 09 36

^ffl@reanimatie ra a d n IAargjE

10 2e | 5 minvws nl

Onderwerp RE contact over reanimatiebeleid first responders

CC

Beste 10 2e

Dank voor het delen Het LOCC Landelijk Operationeel Coordinatiecentrum heeft het advies via het LCMS aan alle hulpdiensten

gecommuniceerd Het LCMS is het landelijk crisismanagement systeem waar alle actuele informatie wordt gedeeld voor de crisis

partners De informatie is gedeeld met de brandweer en politie

Groet

10 2eEl @minvws nl

K^^^@reanimatieraad nl

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 09 07

Aan

10 2e
Van

H 10 2e [ 53 minvws nlm

10 2e @minvws nlCC

Onderwerp RE contact over reanimatiebeleid first responders

10 2eBests

Ik heb jou gisteravond het advies gestuurd van de NRR ten aanzien van inzet en handelen first responders Ik heb dit gedeeld met

iedereen binnen mij netwerk Ik heb dit ook gedeeld met mijn contactpersoon binnen de Nationale Politie Bij de brandweer heb ik

geen contactpersoon Kunnen of hebben jullie deze informatie al gedeeld met de contacten die jullie binnen het departement
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hebben met brandweer en politie

Voor eventuele vragen mogen jullie ze uiteraard naar ons doorverwijzen

Met vriendelijke groet

10 2a

Operationeel Manager

10 2e

E MSI@reanimatieraacl nl

Aanwezig ma di do vrij

Nederlandse

Reanimatie

Raad

Rouwkooplaan 5 2251 AP Voorschoten

www reanimatieraad nl

10 2e 10 2e 5 minvws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 59

Aan gigwxsml
t B

10 2e^ 5 reanimatieraad nl | giamc uva nl

10 2e gminvws nl Margreet @reanimatieraad nlCC

Onderwerp RE contact over reanimatiebeleid first responders

I0 2eBests

10 2»10 2e 10 2eDe contactgegevens van de collega bij het RIVM die je kan benaderen zijn als voigt

Hij is op de hoogte

@ rivm nl

10 2s

Groet

10 2e

10 2eEl 5 minvws nl

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2elt» 2e I10M28 t10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

I0 2e
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l@minvws nll SHE

10 2eTo

|dc|hor
nli REB@nnrinhor nl f H@ggdghor nl]10 2e I 10 2eCc

i 10 2e

10 2S

10 2eHugo Backx

From |
Sent Sun 3 1 2020 5 32 26 PM

Subject RE Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 202013 00 14 30 uur VWS

Sun 3 1 2020 5 32 30 PM

|@ggdghor nl | ifi]

Received

Dad 10 2e

We spraken elkaar na afloop van het BAO even maar helaas niet lang genoeg omdat ik naar het mediapark moest

Voor wat betreft het zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen met name PP2 maskers en test sets zou ik graag met het

ministerie een lijn afstemmen die ook door het ministerie uitgedragen wordt zodat het gezag van het ministerie het voor DPG en

makkelijker maakt om hun rol te nemen

Uitgangspunten lijken mij daarbij
X Alle acties vinden plaats in ROAZ verband met ondersteuning van de ROAZ bureaus onder regie van de DPG Er lopen geen

lijnen buiten het ROAZ om Dat betekent dat huisartsvertegenwoordigers in het ROAZ ook hun rol moeten nemen

❖ Er komen landelijke richtlijnen voor bestelling distributie en voorraadaanvulling
Die richtlijnen zijn het meest effectief als we kunnen garanderen dat de voorraden kunnen worden aangevuld omdat we

dan hamstergedrag kunnen vermijden en solidariteit een kas geven

❖ Het is niet aan elkaar en het publiek uit te leggen dat de ene instelling nog grote voorraden heeft en de andere niet meer

kan testen omdat de PBM ontbreken

Ik zie drie soorten voorraad die alle drie een andere strategie en een andere afspraak vragen

1 De huidige voorraad waarvan kan worden overwogen om richtlijnen op te stellen voor herverdeling
2 De voorraad die de komende weken kan worden geleverd

3 De voorraad die ontstaat in het kader van de Europese aanbesteding en waarvan het idee is die centraal op te slaan en te

distribueren

Spannende onderwerpen in dit kader zijn

Zijn instellingen GGD en en huisartsen bereid een deel van hun huidige voorraad voor herdistributie beschikbaar te stellen

of moeten we de huidige situatie als status quo voor punt bovenstaand punt 2 zien

Als we per instelling huisarts en GGD een lage werkvoorraad aanhouden hoe kunnen we dan garanderen dat die tijdig

wordt aangevuld Dat moet vooral uit het gesprek van aanstaande woensdag met de leveranciers komen

Laten we de bestellingen in fase 2 over aan de individuele instellingen of vindt de bestelling door het ROAZ plaats met

wellicht facturering achteraf om ons zelf niet gek te maken

Ik zou daarover met VWS graag van gedachten wisselen enerzijds om te bewaken dat we als GGD naast onze huidige taken geen

nieuwe grote logistieke operatie moeten gaan uitvoeren maar anderzijds wel onze regierol kunnen nemen in het kader van artikel

32 lid 2 van de WVR De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige

hulpverlening

Hoe steviger een standpunt van VWS hoe meer dat iedereen gaat helpen

Mocht het zinvol zijn dat we aansluiten bij het gesprek met de leveranciers dan zijn we daartoe uiteraard bereid

Ik zie je reactie met meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet

I0 2e

10 2e

10 2eEmail secretariaat l@rdoghm nl

@ggdhm nlVan 10 2e 10 2e
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Verzonden zondag 1 maart 2020 16 37

Aan 10 2» |@minvws nlH

10 2e |@minvws nl

Onderwerp Re Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

CC m

die bedoel ik dank jeHoi 10 {2e

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy smartphone

Oorspronkelijk bericlit

Datum 01 03 20 16 32 GMT 01 00

Aan

Cc

Onderwerp FW Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

|@niinvws nlVan 10 2e 10 {2e

@ggdlmi nlm

[
■

j @minvws nl10 2e

Bedoel je de VWS collega die heeft toegezegd om met de leveranciers te praten en onderzoek te laten doen naar hergebruik
Dat is plv directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie cc10 2«

Groeten Leonie

10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

| giminvws nl |10 2«

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 1 maart 2020 15 12

10 2e 10 2e 10 2ey minvwsmb | 5 minvws nlAan

^J@minvws nl l 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

10 2e 10 2s |@g gdlnn nlVan

Datum zondag 01 imt 2020 12 08 PM

Aan J
Kopie

Onderwerp RE Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

H @minvws nl

@minvws nl

10 2em

In 10 2em

10 2eHoi

Uiteraard Bijgaand

Ik heb niet de artikelen rond artikel 175 gemeentewet toegevoegd hoewel die wel van belang zijn maar die zijn bij jullie al goed in

beeld

Wat ik wel met nadruk heb toegevoegd zijn een aantal artikelen uit de WVR die algemeen van aard zijn maar daarmee ook nu van

belang

In de risicoprofielen die op basis van de WVR worden gemaakt is een pandemie altijd rechtsboven in de grafiek te vinden

Daarmee maken we duidelijk dat het algemene crisisplan van de veiligheidsregio normaal ook al rekening moet houden met

pandemie maar dat je de specifieke maatregelen en scenario s die voortkomen uit artikel 6 lid 2 van de WPG daaraan op basis van

artikel 8 van de WPG moettoevoegen Daarmee ontstaat een duidelijk proces voor het huiswerk ©

Wat ik ook niet heb toegevoegd is de beleidsregel ROAZ en de aanwijzingen die de minister in dat kader heeft gegeven onder

andere verplichting tot opstelling van een griepplan per ROAZ omdat die voor het gesprek van woensdag niet zo relevant waren



367227

Maar als we als op basis van het BAO advies de lijn uitzetten dat de opschaling en de samenwerking in de regio uitsluitend langs
twee lijnen lopen veiligheidsregio en ROAZ wordt dat natuurlijk wel relevant

Als ik nog iets moet meelezen ben ik natuurlijk beschikbaar

Ik neem de gelegenheid te baat je even te vragen naar de naam van degene die tijdens het BAO over de PBM sprak ik begrijp dat

verving en haar naam daarom niet op de lijst stond Ik wil namelijk vandaag nog een mailtje wijden aan de planvorming

rond de PBM vooruitlopend naar de kamerbrief die ongetwijfeld zal komen na het gesprek dat Bruno woensdag met de

leveranciers heeft

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

10 2eEmail secretariaat @rdoghm nl

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden zondag 1 maart 2020 11 28

Aan w

10 2e @minvws nlCC

Onderwerp RE Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

Tijdens het iccb had je zo n mooie bevoegdhedenlijst naast je liggen We hebben al veel bevoegdheden op een rij gezet maar mag

ik die van jou ook ontvangen

Dan kan ik ze vergelijken

Gi 10 2e

Le Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Parnassuspiein 5] Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 [2e

C10 2b e minvws nl

10 2e 10 2« @ggdhm nlVan

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 14 04

| ^^^^@minvws nl

^minvws nl B
l^minvwsjTl10 2»l@vrk nlAan

10 2e l@minvws nl

10 2e 10 2e[iffl£QB@minvws nl B^aB@minvws nl Backx

10 2e i 10 2b|@minvws nl l@minvws nl

l@minvws nl

CC

|@minvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PG
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Onderwerp RE Uitnodiging BAO mbtcoronavirus CGVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

College s

Wellicht goed om in de brief ook een verwijzing op te nemen naar de rol van de DPG zoals genoemd in de WVR in artikel 32 lid 2

De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening

Dat legitimeert om in de brief op te nemen dat de Directeur Publieke Gezondheid een coordinerende rol heeft bij zowel de

integratie van de grieppandemieplannen in het crisisplan als bij de implementatie van de grieppandemieplannen in ROAZ verband

En het siuit aan bij de rol die DPG en willen nemen waar het gaat om de coordinatie van het beschikbaar krijgen van

beschermingsmiddelen

Succes en groet

10 2e

10 2e

10 2eEmail secretariat @rdoghm nl

^^^^^@minvws nl Namens10 2e 10 2eVan

Verzonden woensdag 26 februari 2020 17 04

Aan

ziekenhuizen nl

BfflflEgM@ggdhrn nl mgflCQj@venlo nl ^|flflgaJ@actiz nl

10 2b I0 2e 10 2b 2e[@lhv nl i@lnaz nl l@nhg org @ a msterdamumc nl @nvz

10 2e|@groningen nl |@vrk nlKID

@zorgthuisnl nl

10 2b
lambulancezor^nl Q|J] minaz nl minjenv nl MINSZW NL

10 2e Iminvws nl minvws nl

H 10 2e|@minvws nl l@minvws nl |@minvws nl

il@minvws nl WifilminiAAK nl »

IH 10 2e I 10 2el@minvws nl M
miEM@minvws nl Dienstpostbus Secretariaat PG

Onderwerp Uitnodiging BAO mbt coronavirus COVID 19 vrijdag 28 februari 2020 13 00 14 30 uur VWS

S minvws nl

|@minvws nl

CC

Beste alien

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus COVID 19 organiseert het RIVM CIb een

Outbreak Management Team OMT op donderdag 27 februari Het OMT zal advies geven over de voorbereiding in

Nederland en of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
Naar aanleiding van dit OMT roep ik zoals dat in de infectieziektebestrijding gebruikelijk is een bestuurlijk
afstemmingsoverleg BAO bijeen De taak van het BAO is om bij een mogelijke uitbraak of crisis de door het OMT

geadviseerde maatregelen te beoordelen op politiek bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid Het doel van het

overleg is om gezamenlijk over de te nemen maatregelen een advies op te stellen voor de Minister van VWS

Het advies van het OMT zal in het BAO mondeling worden toegelicht door de directeur van het Centrum

Infectieziektebestrijding van het RIVM 10 2S

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg coronavirus wordt gehouden op vrildaq 28 februari van 13 00 tot 14 30 uur op

het ministerie van VWSr Parnassusplein 5 Den Haag Muzenzaal 1 fB 04 40

Agenda

Op de agenda van het BAO staat

Inhoudelijke toelichting op het advies van het OMT1
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Inventarisatie bevindingen deelnemers op aspecten wenselijkheid en haalbaarheid

Formuleren van advies over maatregelen aan de Minister van MZS

2

3

Graag hoor ik of u aanwezig bent bij dit BAO of door wie u zich laat vertegenwoordigen U kunt dit doen door een e

mail te sturen naar @minvws nl10 2e

10 2e

Directeur generaal Volksgezondheid



367228

10 2eTo iminvws nl] ivenvn nl] Ifefl

]Zorgthuisnl [|iactiz nl] ^iminvws nl]

@nvavg nl [ jEKBSi @nvavq nll TOD
|@zorgthuisnl nl]

m

ivqn nl l vgn nl]
l@verenso nl]

^n@act iz nl]

@zorgthuisnl nl [
@amerpoortnrrBBE

IMIMfeDM@mmvws nl] ilmfrai

©minywsmll^H

w w

KjDl@actiz nl]

@zorgthu isnl nl]J
@amerpoort nl]
Bl@minvws nl]

jgj@vgn nl]

B@verenso nl] |

m mc

jfega@vgn nl] u
|Ql@verenso nl] l l |@minvws nl]uj m m

m

I 10 2e 10 2eiminvws nl]m

C10 2a

mm
yjjQM@m invws nl]

@minyws nl]

ivenvn nl]
hfMiiaHSdB@minvws nl1

jvenvn nl]m m

10K26 @minvws nl]m

10 2»From

Sent Mon 3 30 2020 4 17 50 PM

Subject RE Actiepunten Koepeloverleg LZ Corona 30 maart

Received Mon 3 30 2020 4 17 53 PM

Hai 10 2e

Graag in ieder geval agenderen dat we morgen direct na de persconferentie de genomen besluiten meteen widen communiceren

En niet pas later in de week Denk aan de notitie die door het veld via Verenso is geagendeerd rondom bezoek in verpleeghuizen
Maar ook andere relevante besluiten nemen we morgenavond graag direct mee

Nanda

10 {2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10X26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2b

10 2e 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b 10 2» 10 2e

10 2e

10 2e {10 26 u» i i 10 2e

10 2e10 2e

l»K2 l 10 2e

10 2e

10 26 10 2e

10 2e

10 2e

10X26 10X2 1 10F 1 10] 2e

10 2e

10 2 10 26

10 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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Hi 10 2»

10 2e |] 10 2e

10X29

li i° 2e mtm
10X29 10 2« 10 2eTo ^minvws nl] |

nv7a nil

@igj nl]

■ 10 2e

ffTlO 29 MJliCJ jJil

■ 10 29 j

101 29 10 2e 101 29 10 2eCc @minvws nl]

|@hagaziekenhuis nl]
@minvws nl]

10 29 |j 10X29] ■
From

Sent Wed 4 1 2020 7 51 38 AM

Subject RE Zoom meetings OMT Corona NVZA ma woe vrij 15 00 deelname IGJipv VWS
Received Wed 4 1 2020 7 51 41 AM

zijn uitgenodigd via Zoom om deel te nemen aan het OMT Corona NVZA10X29

Met vriendelijke groet
101 29

10X2 1directiesecretaresse |@nvza nl | www nvza nl10 129

woensdag niet aanwezig

NVB
zaS
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers NVZA is een zelfstandige wetenschappelijke vereniging opgericht in 1929

en ondersteunt en behartigt de belangen van haar circa 1000 leden

De NVZA is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten www demedischspecialist nl

10 29 10 29 @minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 13 04

Aan 10 29 10X29 10 2e2^ @igj nl |
k®nvza nl

|@minvws nl

^3@hagaziekenhuis nl

Onderwerp Zoom meetings OMT Corona NVZA ma woe vrij 15 00 deelname IGJ ipv VWS

|@igj nl

|@nvza nlm m m

10 2» 10 29 10X29|@minvws nlCC

| EQ M@minvws nl

Beste allemaal

Mijnvooretel is dat de IGJ uitgenodigd wordt voorde zoom meetings die drie keer per week zijn ingepland Daarom heb ik

enliMfeQl even met

concrete wens bestaat bij IGJ of NVZA Dan sluiten we aan op basis van piepsysteem

Hopelijk werkt dit voor jullie ook

Groeten

PS in cc ook

10 2e in contact gebracht VWS neemt niet standaard deel maar kan inbellen als er eenen

10 29

onze procesmanager die10 2a ondersteuntmij er 10 29
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To |@minvws nl]
m m

From

Sent

Subject
Received

rn m

Thur 3 26 2020 4 00 42 PM

FW Samenstelling BAO

Thur 3 26 2020 4 00 42 PM

10 2eDus toch 2 deelnemers Geef ik door aan

Van

Verzonden donderdag26 maart 2020 15 44

Aan

10 2e

lipj

I0 2eCC m

Onderwerp Samenstelling BAO

Ik heb nog even nagedacht en ruggespraak gehad over de manier waarop de langdurige zorg vertegenwoordigd is in de BAO Met

alle begrip voor de wens het aantal partijen terug te dringen maar gezien de samenstelling en de vertegenwoordiging vanuit de

cure lijkt me deelname vanuit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg al hee karig volstrekt logisch en sterker nog keihard nodig
om de keten goed aan tafel te hebben en de verbinding te organiseren Dat nu wijzigen is een heel slecht signaal op een heel

belangrijk moment

Wat ons betreft wordt de langdurige zorg dan ook vertegenwoordigd door beide sectoren en zitten zowel Actiz als VGN aan tafel

Ik ga er vanuit dat dit in de digitale vergadering van maandag mogelijk is

Met vriendelijke groet

10 2e

Directeur

10 2e

vgn Miggjcavan nlE

T | m

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Postbus 413 3500 AK Utrecht
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^^^^^BMiiaifcEM@minwvs
nll iMMfcBW@minwvs nll101 2«To

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 18 2020 5 46 19 PM

Opvang van medewerkers in vitale sectoren Fwd bezoekregeing roaz

Wed 3 18 2020 5 46 29 PM

Ik begreep dat onlangs in het BAO door de minister is toegezegd dat opvang bescliikbaar komt als een van de 2 ouders in

een vitale sector werkzaam is Dit nav signalen dat er opvang geweigerd werd aanmedewerkers in de jeugdhulp terwijl de

partner niet in de gelegenlieid was om tlinis te werken Maar ik begreep is toegezegd dit op te lessen maar ik zie nergens

een formele bevestiging hiervan en het veld heeft die nodig Kimnenjullie dit bevestigen of anders aangeven bij wie ik dit

punt kan bespreken

Ik hoor graag

Met vnendelijke groet
10 2s

Directeur

Verstuurd vanaf mijn iPhone

I Postbus 413 I 3500 AK UTRECHT |
@vgn nl | www vgn nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de belangenbehartiger voor aanbieders van gehandicaptenzorg

10 2e

Op deze e mail is een disclaimer van toepassing

Begin doorgestuurd bericht

Van

Datum 18 maart 2020 om 18 05 00 CET

Aan

Onderwerp bezoekregeing roaz

10 2e

I ■mifcLM v ininvws nl10 2e

Even ter info wij gaan aan de slag met de afspraken over bezoek en wel niet naar huis We krijgen daar veel vragen

van organisaties over en ouders

Wij brengen het in kaart ik weet dat lederin ditook doet en we proberen dit uiteraard in gezamenlijk tot ietste

brengen
Dan nog een vraag over het addendum en de richtlijn Het was me nog niet duidelijk wat ik hier nou van mag

verwachten en hoe concreet dat wordt Kan ik daar nog wat beter beeld en toelichting bij krijgen in ieder geval

voordat we morgen weer in de call zitten

We hebben een inventarisatie lopen over hoe organisaties aangehaakt zijn bij de ROAZ en Algemene indruk is dat het

op veel plekken nog niet loopt We brengen dat in kaart en zo kom ik ook met namen waarmee roaz en contact

zouden opnemen Wat stel jij je voor bij de communicatie met de ROAZ en Langs welk kanaal gaat dat

Met vriendelijke groet

10 2e

Directeur
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V 10 2e

» vgn E n•n I

T @frankbluiminck

Verensging Gehandicaptenzorg Nederland

Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Postbus 413 3500 AK Utrecht
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10 2e 10 2«

10 2e

Administratief

10 2e

10 2s

Op deze e mail is een disclaimer van toepassing

Op 3 mrt 2020 om 08 08 heeft | het volgende gesclueven10 2e

Ik stuur hem ook maar even door naarjou zat afgelopen vrijdag in BAO Ik heb met indruk dat brief

rechtstreeks naar deelnemers BAO is gestuurd

M v g

10 2e

10 2e

10 2e Admin istratlef

Van

Datmn maandag 02 mrt 2020 21 00

Aan

Onderweip kamerbrief

10 2e D

10 2e 10 2i 10 2e ll
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De iiieuwe kamerbrief staat imniddels op de site van de tweede Kamer

https www tweedekamer nl kamerstxikken brieven_regering

Groet 10 2»
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To

From

Sent Mon 3 2 2020 9 15 30 PM

Subject RE kamerbrief

Received Mon 3 2 2020 9 15 30 PM

Dat vrees ik dan ook Zal het nog wel navragen

Verzonden met BlackBeny Work www blackbetTy com

Van |
Verzonden 2 mrt 2020 22 09

Aan
”

Onderwerp RE kamerbrief

10 2e I

10 2e Kit n 10 2 10 2e D

Ik heb hem niet via gehad ik vennoed de rest ook met10 2e 10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2s 10 2e @ininvws nlVan

Datum maandag 02 nut 2020 21 00^
Aan

Onderwerp kamerbrief

10 2e 10 2e 10 2 10 2e 10 2el@ininvws nl @minvws nl

De nieuwe kamerbrief staat inmiddels op de site van detweede Kamer https www tweedekamer nl kamerstjkken brieven reaering

Ikweet niet ofdeze ook aan de BAO leden isverspreid Hebjij hem eekregenmUItSl
De nieuwe werkwijze met uitzieken bij milde klachten staat er in en stond ook in de kamerbrief van gisteren en nu ook op de site van het R VM

Verder staat in de brief wel dat verpleeghuizen alternatieve locaties voor zorg zijn

Opgenomen is dat wie nog geen contact heeft zich zelf moet aanmeiden bij het ROAZ Ik zal morgen kijken of ik een lijst met regio s contactpersonen kan

krljgen
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

I0 28

10X20 10 2« l@mmbiiza iilVan

Datum dinsdag 17 mrt 2020_5^0£PMi
Aan 10 2e 10 2e 10 2e@inmbuza iil J @mmbnza nl10 2e

@iniribuzanl
10 2e 10 2S 10 2Sl@minbiiza nl |@niinbuza nlKopie

Onderwerp RE Voorstel telefoongesprek

m

10X20

pan de Chinese ambassade HPA doorgegeven dat^graag morgen tussen 11 30 en 14 00

|zou willen bellen Lijkt me sterk dat we vandaag nog antwoord krijgen ik zal morgen in alle vroegte checken

Ter info zojuist op verzoek van

NLse tijd met|
of er dan al wel een antwoord is De PS en hebben om 10 00 uur overleg met^g

neem aan dat we voor die tijd zeker iets gehoord
zullen hebben

10 2»

I0 2e

Groet

10 28

0 2eFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 14 25

^p®minbuza nl

l@minbuza nl

To

10 2« |@minbuza nlCc 10 2e

10 2e|@minbuza nl

Subject RE Voorstel telefoongesprek

|@minbuza nlfy [si

10 2e

Hai 10 2e

Hoor graag als ik iets kan betekenen om tijdstip logistiek van de telcon af te stemmen met de Chinezen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 14 20

|@minbuza nl @minbuza nlTo mm m

|@minbuza nl | |@minbuza nlCc m m [n mH

10 2eIf53minbuza nl CRISISCOORDINATOR

ffl@minbuza nl M ffl@minbuza nl

Subject RE Voorstel telefoongesprel

l@minbuza nlm m m

101 28

Dank M Goed verhaal Gaan inzetten op telcon morgenochtend vanwege tijdsverschil10 2e

Groet

10 2e

From Mossenlechner Karin 10X28 @minbuza nl
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Sent dinsdag 17 maart2020 14 16

I10 2»

10 2e

10 2e^|@minbuza nl

lgminbuza nl ^B

@minbuza nlTo

10 2e l@minbuza nlCc m m m q

10 2« 10 2sl@minbuza nl CRISISCOORDINATOR lgminbuza nl

mflggjgmmbuza nl

Subject RE Voorstel telefoongesprek| 10 2e

Je hebt gelijk Heb die zin er uit gehaald

voor aan[E

Dank

10 2e 10 2e gminbuza nlFrom

Sentj dln£dag 17 DiaaiLZfl20 14 09

10 2e 10 2e minbuza nlToi

lgminbuza nl B

|gminbuzaml ^BI
Wgminbuza nl

m
___

|@minbuza nl M

gminbuza nl CRISISCOORDINATOR

Subject RE Voorstel telefoongespreC

10 2e

10 2e

10 2s

2b|gminbuza nlCc

Akkoord Zou niet spreken over early stages of the outbreak We zitten er volgens mij midden in

Groet

10 2e

10X28 @minbuza nlFrom 1° 2»

Sent dinsdag 17 maart 2020 13 58

[g minbuza nl

gminbuza nl

10 2eTo

101 28 10 2e 28Cc

|gminbuza nl @minbuza nl10 2e

|gminbuza nl CRISISCOORDINATOR

Subject Voorstel telefoongesprekl

gminbuza nlm m

10 2t

10 2e

Onderstaand een met VWS en vanwege de politieke angle met DGPZ afgestemde concept spreeklijn voor telcon^^met
dat behulpzaam kan zijn bij nodig kan zijn voor het loskrijgen van de benodigde hulpgoederen uit China Hheeft aangegeven

bereid te zijn een telefoontje te plegen als er een concrete vraag is Die is er

10 2s

10 2a

Graag jouw akkoord Ik kopieer PS vast in

• Glad to speak to you although under dire circumstances

• Happy to hear that China s battle against the virus has been successful

• NL Government is also taking its responsibility in managing the crisis

• Our Embassy in Beijing is in contact with Chinese medical authorities and companies to see what we can learn from China s

experiences
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I also very much appreciate the support you expressed in your letter that I received yesterday Monday

I totally agree we should deal with this global public health crisis hand in hand Viruses know no borders and only through

cooperation can we overcome this threat

The Netherlands and China have a good cooperation in the field of health and elderly care and I hope this cooperation will

continue

Actually NL is currently performing very promising research into the treatment of COVID 19 The findings will most likely soon

be published in Nature

However our medical personnel who are treating hospitalized COVID 19 patients with severe symptoms are currently facing an

acute problem that is a shortage of Personal Protective Equipment

NL is currently ordering large quantities of Personal Protective Equipment in China and would like to order more in future Our

Embassy in Beijing is in close contact with the Ministry of Commerce on this

It would be much appreciated if the ordering and shipping of such products to NL could be facilitated as much as possible by

the relevant Chinese authorities in the coming weeks so that the goods can arrive in NL where they are urgently needed

More specifically there is now a shipment of Personal Protective Equipment at Shanghai Airport and there are more

shipments to follow in the coming days Shipments leaving from Guangzhou Airport are also foreseen It would be highly

appreciated if the customs procedures could be accelerated so that these goods can be shipped without any delay

[PASSIEF] Last month when China was buying medical goods in Europe NL Government also facilitated that these goods could

be shipped to China as quickly as possible

[PASSIEF] Thank you for your kind offer but for now our medical authorities buying partners have already secured enough

Personal Protection Equipment Any assistance you can give in securing smooth customs clearing would be highly appreciated

though

[PASSIEF] Thank you for your kind offer but so far our medical authorities have not requested assistance from Chinese medical

experts

Ter achtergrond nog de info die we ontvingen van VWS

We have a good cooperation with China already for a long time in the field of health and elderly care

Netherlands Minister of Health almost each year visits China good cooperation in the field of elderly care many Chinese

delegations to the Netherlands

Last September NDRC Vice Chairman Lian visited the Netherlands to discuss elderly care with Netherlands Minister of Health Hugo

de Jonge Agreed to cooperate in this field

At the time when the epidemic hit China for the worst our Minister of Health Bruno Bruins had meetings with the Chinese

Ambassador in the Netherlands to discuss the epidemic in China

The Chairman of Netherlands Outbreak Management team Prof

Embassy to share experiences about epidemic control

The Netherlands Embassy in Beijing has recently cooperated with a total 10 Chinese companies which manufacture Corona test

kits These companies supplied samples of test kits to the Embassy and these have been shipped to the Netherlands Now they can

be validated in the Netherlands If the outcome of this validation is good then the Netherlands would like to order test kits in China

The Netherlands is currently performing very promising research into the treatment of Covid 19 to illustrate its relevance the

research will most likely will soon be published in the world renowned magazine Nature so this might also be a good topic for

cooperation

10 2e at that time met with a team of the Chinese

10 2«

Informatie van de inkopende partij

10 2b
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10 2b

10 26

10 2e 10 2s l 5 minbuza nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 10 49

|gminbuza nl10 2e

10 2e

10 126

10 2e 10 2e I0 2e| 5 minbuza nlTo I0 2e

gminbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e|gminbuza nl gminbuza nlCc

Subject RE voorstel telefoongesprek 10 2b

Q hierover gesproken

Hij is bereid belletjete doen

Mits een concreet verzoek

th

10 2e 10 2e gminbuza nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 08 53

10 2e 10 126|gminbuza nl gminbuza nlTo

gminbuza nlCc m m

Subject RE voorstel telefoongesprek M met Wang Yi

10 126

Dank voor je overwegingen
Ik heb er geen probleem inee met een telcon

Maar dan moet liet verzoek wel concreet zijn ”er staan x containers op haven en die moeten uitgeklaard worden ik vraag

uw hulp in om dat mogelijk te maken”

Daamaast kail er dan uiteraard over en weer sympathie etc worden uitgesproken

Maar Ik geloof niet in een politiek schot met hagel om hnlpvraag die niet goed is gedefinieerd daar kan de ontvangende
paitij ook weiing mee

Thijs spreekt z
10 2e

ii marge rvi

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

10 26 l@minbuza iil10 2eVan |
Datum dinsdag 17 lint 2020 8 35 AM

Aan QP
Kopie

Onderwerp RE voorstel telefoongesprek|

|@minbuza iil |@minbuza ul10 2e 10 2em M

|@minbuza nl10 2em

10 2e

10 2a
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I0 2a

Hartelijke groet

10 {2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny corn

l@minbuza nlVan

Datum diusdag 17 mil 2020 06 47

10 2e 10 2e

10 2el@minbuza nlH |@minbuza nlAan

Kopie

Onderwerp FW voorstel telefoongesprekl

10 2em m

|@miiibuza nlm m

10 2e

10 2e

10 2a

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2s @minbuza nlVan

Datum maandag 16 nut 2020 8 36 PM

Aan l@minbuza nl |@mmbiizanlI10 2em m m

@minbuza nl El l@minbuza nlKopie 10 2em

@minbuza nl

minbnza iil

B niinbiiza nl |

^B@minbuzaml 5

|@mlnbuza nl

m m

rjj

l@minbuza nl

@minbuza nlm M

Onderwerp voorstel telefoongesprekl 10 29

Hai 10 129

Hopelijk is a lies goed met jullie in deze bijzondere tijd

Snelheidshalve hierbij een heads up over het volgende Vandaag is via BZ VWS en AZ op verschillende niveaus gesuggereerd door

de Chinese ambassade inclusiel

zouden bellen om de NLse hulpvraag richting China in het kader van de bestrijding van COVID 19 te formuleren

dat het goed zou zijn als MR of M met hun Chinese counterpartsm
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VWS meent op basis van ervaring in andere Europese landen dat het goed zou zijn als er inderdaad op hoog niveau contact wordt

gezocht met China om te bewerkstelligen dat persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel die door NL in China zijn

besteld gekocht zo snel mogelijk kunnen worden uitgeklaard en naar NL kunnen worden vervoerd Afstemming van Karin met AZ

Praktisch gezien zou een gesprek op z n

vroegst morgen kunnen plaatsvinden Is dat wat jullie betreft een optie Wij zullen uiteraard met input van VWS verzoek staat

uit een gespreksnotitie opstellen

levert op dat de voorkeur uitgaat naar een gesprek tussen^| 2 s

10 2a

1b •B B1

voorbeeld van reciprociteit in tijden van corona

Groet

10 2e
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l@rninbuza nl] 10 Z«To l H£EM@minbuza nl1

^min buza nl]
From

Sent Tue 3 3 2020 1 08 47 AM

Subject FW sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

Received Tue 3 3 2020 1 08 00 AM

20200302 Sitrap 28 Nieuw coronavirus pdf

Omaevinasanalvse COVID 19 12u 200302 pdf

FYI met een beschrijving van a lie NL patienten Ambassade groep wordt wel steeds kleiner

Best regards

10 2e 10 2e

10] 2e

t0 2e10 2s 10 2s 10 2e

10 2o 10 2e

10 2e

10 126

I0 2e 10 2e

101 26

101 28

101 26 101 26 101 26

101 261 101 26 10 2e 10X2

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 126 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a 10 26

10 2e

10X26

10 2e

10 C2e

1C 29 10 128 10 28

10 126 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10X2O

10X26

10 2e 10H28

10 2e 10 2e

101 26

10 26

10 2e 1B 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2o 10 2S101 28

uo si0 2e 101 26 101 26 101 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e1D 2e

10X26

101 26

10X26

10 2tj I0«2e

10 2e 181 28 io 2e

10 26 10X26 101 26 101 2610 2e

10 2610 26 101 26

10X26

10 2 10 2e

10 26

10 2e

10 2e

101 26

101 26

101 26

101 26 Dubbel

101 26

101 26



367278



367296

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Mirtisterie van Volksgezondheid
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Nieuw coronavirus | 10 maart 2020
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ggrr~
iUBHjViluBHwrtllTillB A

• Wat is het

Novel Coronavirus Infected Pneumonia COVID 19

• Desymptomen

incubatietijd 6 dagen range 2 12 dagen
hoesten en griepachtig ziektebeeld | lagere luchtwegen
shocklong ARDS in 5 20 opgenomen patienten

• De oorzaak

nieuw Coronavirus 2019 nCoV

• Hoe verspreidt het virus

druppel en contact fecalien aerosol genererende procedures op IC

onzekerheid over verspreiding vanuit asymptomatische contacten

R0 ~1 50 2 00 verdubbelingstijd ~5 6 dagen generatietijd ~4 5 dagen

• Preventie en behandeling
handen wassen

hygienische maatregelen gericht tegen druppel en contactinfectie

handalcohol | ziekenhuis onderdruk isolatie kamer oogbescherming

m
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Aantal Coronavirus COVID 19 meldingen
Per gemeente waar de patient woont peildatum 10 maart 2020

Aantal
Laatste nieuws

1

0• »

29

Aantal tests positief
in Nederland

•GGD regio s

382

r

s\

Aantal tests positief in Nederland tot en met dinsdag 10 maart

2020 382

I
•

••

•i

•

• Op deze kaart ontbreken twee gevallen Ete persoon is woonachtig in het buitenland en van ten persoon ontbreken de gegevens

5
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Waar is wijdverspreide circulatie van het virus
Italie

t

• China inclusief Hongkong en Macau

• Zuid Korea

• Iran

• Italie t w de Noord Italiaanse provincies Aosta vallei

Piemont Lombardije Trentino Zuid Tirol

Friuli Julisch Venetie Veneto Emilia Romagna en

Ligurie en nieuwe aanpassingert

• Singapore

■

y
•

i

Stel u op de hoogte van de lokale situatie elders

7
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yTestresultaat per ziekenhuis

oOnderzoek onder

ziekenhuiszorgmedewerkers
in Noord Brabant over

afgelopen weekend
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Wat moeten mensen doen bij klachten Nederland m u v N Brabant

Bij de volgende klachten

verkoudheid of verhoging

en contact met een patient met het coronavirus of verblijf in gebied met circulatie coronavirus

buiten Nederland

Dan hoeft u de huisarts niet te bellen Blijf thuis ziek uit vermijd nieuwe contacten en beperk
bestaande contacten en zorg daarmee dat u anderen niet besmet

Worden de klachten erger

koorts 38°C

hoesten of benauwdheid

Bel de huisarts die beoordeelt of u bemonsterd moet worden

Nieuw coronavirus | 10 maart 2020
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Iemand in het gezin heeft coronavirus

Wat moeten de overige gezinsleden doen

1 Blijf thuis vermijd nieuwe contacten en beperk bestaande contacten

2 Bij de volgende klachten

verkoudheid hoesten of koorts 38°C

Bel de GGD al in monitoring die beoordeelt of u als positief beschouwd wordt

Slechts in uitzonderingsgevallen zal er bemonsterd worden kwetsbare patienten

10
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Wat moeten mensen die wonen in Noord Brabant doen bij klachten

Bij de volgende klachten

verkoudheid hoesten en of verhoging

Dan hoeft u de huisarts niet te bellen Blijf thuis ziek uit vermijd nieuwe contacten en beperk
bestaande contacten en zorg daarmee dat u anderen niet besmet

Worden de klachten erger

koorts 38 0°C

benauwdheid

Bel de huisarts die beoordeelt of u bemonsterd moet worden

11
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Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen of

die niet door te geven
I

Wat kanikdoenom

verspreiding van het nieuwe

coronavirus COVID 19

te voorkomen

U voelt zich gezond

• Was je handen regelmatig met water en zeep

• Schud niet langer handen

wM Wk
■ Waste handen regelmatig

Hoest en nies m de binnenkant van H

I H leeileboo^

I a Gebruik papieren jakdoektes

Geen handen xhudden

U heeft klachten van de luchtwegen en wilt die niet doorgeven
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren wergwerp zakdoekjes

Als je contact hebt gehad met een ziek persoon was dan goed je handen

12
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Zorgmedewerkers extramuraal A

Rest van Nederland

In risicogebied geweest of in

aanraking met patient met corona

Nlet In risieogebied geweest of in

aanraking met patient met corona

Verkoudheidsklachten EM OF

hoesten

Geen verkoudheidsklachten

of hoesten

Verkoudheidsklachten OF

hoesten

Aan het werk Thu is blijven contact

werkgever eventu eel testen

Aan het werk beleid netals

anders

14
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Noord Brabant

In risicogebied geweest of in

aanraking met patient met corona

IMiet in risicogebied geweest of in

aanraking met patient met corona

Geen verkoudheidsklachten

of hoesten of koorts

Verkoudheidsklachten

EN OF hoesten EN koorts

Verkoudheidsklachten

OF hoesten

Verkoudheidsklachten

EN OF hoesten

l
Aan het werk Thuis blijven

contactwerkgever
eventueel testen

Aan het werk Thuis blijven
contactwerkgever

15
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Mogelijke problemen grote uitbraak

• verhoogd aanbod van COVID 19 patienten

• beperkte capaciteit voor isolatie

• verhoogde uitval personeel
• verhoogd gebruik van materialen

Doelen

veilig opvangen van COVID 19 patienten

beschermen andere patientengroepen

veiligheid en beschikbaarheid personeel

zorg voor andere patienten

Hoe

Isoleren patienten met het virus

Personeel beschermende maatregelen en beleid bij ziekte contacten

Diagnostiek

Creeren opname capaciteit m
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Generiek draaiboek grootschalige uitbraak

i
Virus specifiek deeldraaiboek

UMC Utrechti
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Kenmerken Regio
1 zieken week

2 opnames week

3 maatregelen

1 100 250

2 1 25

1 100 500

2 Tientallen

3 centraal

1 500

2 100

3 3 idem

beddenbureau

opname aanbod UMC Gering max 1 2 per dag Circa 3 5 per dag Tien tallen per dag

Isolatiemaatregelen

Cohortverpleging
Beleid Virusremmers

Beleid tav vaccinatie en

evt continue profylaxe
personeel

Medisch beleid Standaard hygiene in

isolatie kamer

Beleid tav virus-

remmers patienten

Beleid tav vaccinatie en

profylaxe personeel

Standaard hygiene

Scheiding verdachte van

bevestigde gevallen zo

lang als mogelijk

Bevestigde gevallen
cohort verpleging
Beleid virusremmers

Beleid tav vaccinatie en

profylaxe personeel

Opname afdeling Isolatiekamers op

aangewezen afdelingen

Cohortzones verdachte

patienten afgescheiden van

bevestigde patienten

Cohortzones

Personeel Opnemende afdelingen Opnemende afdelingen
uitgebreid met personeel
ander afdelingen

Ziekenhuisbreed

Impact bedrijf
1 personeelsverzuim
2 reguliere processen

3 bedrijfsvoering

normaal

gering

geen

1 30 50

2 ernstig
3 ernstig

tot 10 extra

matig

matig

7 7 electieveopnames

opname afdelingen
voldoende materialen

evt voldoende

virusremmers voor

profylaxe

•S stop electieve en

minder urgente zorg

ondersteuning
S intrek verloven

centrale coordinate
inzet personeel

S geen onderwijs

Voorbereiding volgende fase y aanpassen opnames

beoogde opname afd

■W electieve zorg

zo nodig intrek verb
in afwacnting beloop
stop onderwijs

UV
ven
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UMCU fasen in de opvang

Weinig opname patienten COVID 19

geen effecten voor continuTteit van zorg

Fase 1

•

opname patienten in isolatie binnen de reguliere

opname capaciteit

patienten aanbod overstijgt enigszins de opname

capaciteit

Fase 2

• cohortering van besmette patienten
• evt enige afschalen van reguliere processen

patienten aanbod overstijgt sterk de opname capaciteitFase 3

• uitbreiding cohortering van besmette patienten
• afschalen van reguliere processen W
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Hoe uitgewerkt

Groot team professionals alle betrokken afdelingen

Crisisbeleid structuur

Veiligheid medewerker Hygienische maatregelen

ARBO maatregelen

Capaciteit

Diagnostiek

Materialen

Opname proces Medische behandeling

Communicatie naar patienten bezoeken personeel

Beleid t a v overname patienten andere ziekenhuizen

Afstemming met regio en RIVM beroepsorganisaties

m
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Organogram crisisorganisatie UMCU

Stemt af met

RIVM regio
In en externe media

Zorgorganisaties

Crisisbeleidsteam CBT

Corona Coordinatieteam

CCT

Divisies directies

RIVM regio

ZorgorganisatiesCapaciteits
team

Outbreak

management team

Hoofden overleg

i

BehandelteamTriageteam
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Patienten met luchtweginfectie

^ Spoedeisende
Wie wordt getest RIVM

• Patienten met verdenking COVID 19

• Patienten met klachten luchtweginfectie ZONDER verdenking COVID 19

test op Influenza en Corona 2019

Wie wordt opgenomen
• Milde klachten thuis in quarantaine
•

Opname nodig In isolatie tot testen negatief zijn

Waar opname

Fase 1 Isolatie boxen op aangewezen afdelingen

m
Fase 2 verdachte gevallen in Isolatiekamer

bevestigde gevallen in cohort op een verpleeg vleugel
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Diagnostiek
Sp0edei5Hnu1p

• Uitbreiding capaciteit

testen patienten eigen ziekenhuis

testen regio ziekenhuizen

testen personeel bij klachten pilot

• Ca 650 patienten regionaal getest van 26 2 tot 9 3 waarvan 180 in

hetUMCU

3 patienten in de regio ziekenhuizen positief getest

nog geen patienten in het UMCU positief getest

m
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Centrale afnamelocatie voor COVID 19

diagnostiek voor medewerkers
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Lartdelijk

• Generiek format draaiboek delen NVVII

• Uitwerken triage criteria voor opname

• Medisch behandelprotocol RIVM SWAB

• Landelijke registratie patienten

• Uitwisseling materialen ROAZ

• Landelijke triage criteria voor opname

m
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Lartdelijk Intensive care

• IC capaciteit NL 1000 bedden met verpleging

• Opschalen
Beademingsmachines en personeel operatie afdelingen
Cohortering

• Expertise gebundeld in Taskforce Infectieuze Bedreigingen

• Bestaande verwijsstructuren regionaal nationaal

• Interactie met Europese IC vereniging ESICM

m
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To |@ggdhm nl]m

From

Sent

Subject
Received

i
Wed 3 11 2020 7 04 36 AM

RE Techn briefing tweede kamer

Wed 3 11 2020 7 04 36 AM

Hoi 10 2e

Dank Gisteravond ook nog even gesproken met Hugo
Misschien goed dat jullie nog even met elkaar contact hebben

Fijn dat jullie ermee bezig zijn

Gr 10 2e

10 2e 10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Parna^usDlein5| Postbus 20350 250^^Den Haag |
I OG^EEw^IJ {secretariaat □ 070^^^9 I

3M@minvws nl |

Oorspronkelijk bericht

Hfflffl @ggdhm nl10X26Van

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 22 59

Aan

Onderwerp FW Techn briefing tweede kamer

10 2e t0 26 @minvws nl

Hoi 10 2e

Heeeeeeel erg vertrouwelijk

Hartelijke groet

I0 2e

10 2e

10 Z»

10 2e

Telefoonnummer 088

Mobiele nummer 06 1
Telefoonnummers secretariaat

10 2e 088 10 2« 08810 2e 10 2»

|@rdoghnHTrEmail secretariaat

•Oorspronkelijk bericht
10 2eVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 22 39

HMt5Ql@narinhor nl mi I6Ql@nndnhor nl10 2eAan l@9gdhaaglanden nli 10 2e

BlB3B@aadahor nl

Onderwerp RE Techn briefing tweede kamer

CC

Beste 10 2e

10X29

Er is maar een activiteit die uitsluitend door artsen IZB kan worden gedaan dat is het telefonische contact met huisartsen

Alle andere activiteiten kunnen door anderen buiten de IZB worden gedaan
1 Het afnemen van materiaal kan door alle soorten verpleegkundigen en medisch studenten worden gedaan
2 Bron en contactonderzoek op basis van de bestaande scripts kan door iedereen met HAVO VWO worden gedaan daarvoorzijn
honderden studenten en medewerkers beschikbaar

3 Dagelijkse monitoring van hoog risicocontacten kan op basis van goede scripts door iedereen telefonisch worden gedaan
4 Publieksinformatie kan door iedereen worden gedaan op basis van scripts
Bij een dergelijke opschaling kunnen artsen IZB zich uitsluitend richten op hun contacten met huisartsen en verpleegkundigen IZB op de

coord in atie van de bron en contactonderzoeken door andere medewerkers

Kortom er zijn duizenden mensen die we nog kunnen inzetten VWS heeft gisteren in het BAO aangegeven dat de financien geen enkel

probleem zijn Er zijn miljoenen gereserveerd
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^ is bezig om de contacten op landelijk niveau daarvoor te organiseren Bij verschillende GGD en zijn scripts beschikbaar dus het is

van groot belang dat we allemaal alle mogelijkheden ook daadwerkelijk gaan benutten

Vriendelijke groet

10 2e

| 10 2e

10 2e

Telefoonnummer 088

Mobiele nummer 06 |
Telefoonnummers secretariaat

088 10 2e 08810 2e 10 2e 10 2e

Email secretariaat |@rdoghnuTT

•Oorspronkelijk bericht

10K2e I0 2eVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 22 16

fataieQl@aQdahor nl

|@ggdhaaglanden nl

m I6Ql@aadahor nl ■tMTKgiB@aadhm nlAan

Onderwerp lechn briefing tweede kamer

10 2B 10 2e10 2»

Beste mensen

10 2s

10 2»

io 2g

Ze wilde graag oplossingen horen naast wat al geschetst gaf ik als suggestie dat we maar een soepeler variant van het

contactonderzoek zouden kunnen gaan alleen hoog risico contacten persoonlijk uitvragen laag risico alleen per mail als ze mail hebben

en wij hun adressen krijgen bijv bij een school of bedrijf of anders laten zitten

Wordt vast vervolgd
10 2«

Verstuurd vanaf mijn iPhone

De disclaimer van toepassing op e mail van de gemeente Den Haag vindt u op http www denhaag nl disclaimer



367317

To ■minvws nl]

jaiminvwsjijJj^DienstgostbusDCC^—
iminvws nll ■liillfciM

10 2eCc fij

l@minvws nll

tllMI^Mi^fljgg@minv^
From

Sent Sun 3 1 2020 9 13 39 AM

Subject RE Lijn Rutte reactie

Received

l lw

vws nl] [ |@minvws nl]
mm

10 2e

Sun 3 1 2020 9 13 39 AM

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny corn

10 2e 10 2S |@minvws nlVan

Datum zondag 01 mrt 2020 9 54 AM

IH

^minvws iil

B@mhwws iil Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@minvws iil

Aan

Kopie

m m

10 2e 10 2e@ininvws nlm m

Onderwerp RE Lijn Rutte reactie

Hoi I I0 2e

vroeg me naar een voorstel voor een woordvoeringslijn voor Mark Rutte te kijken De

wilde ook achtergrondinfo over het verschil inmaatregelen tussen Duitsland

en Nederland Ze willen het eind van de ochtend liebben Ben jij akkoord

woordvoerder van 10 £2e

Dit is het voorstel van de woordvoerder van AZ

10 2a

^O^NKIanpa^iniez^as^s^encn^i^minmmen^naammelTj^n^^nensoreren van besmettingsgeval
contactenonderzoek en vervolgens het monitoren van deze contacten

Mocht het onverhoopt toch tot een bredere uitbraak komen volgen verdergaande maatiegelen Maar dit is nu nog

met aan de orde

En ik wil benadrukken dat het Nederlandse beleid is gebaseerd op de adviezen van wetenschappers deskmidigen
Wij zijn alert en voorbereid maar laten we geen paniek zaaien door nu vergaande maatiegelen te nemen die geen

bewezen nut hebben

10 2a

Verder staat er dat verdergaande maatiegelen volgen als het tot een bredere uitbraak komt Ik zou daar

kunnen bijzetten De maatiegelen worden dan anders dankan verdergaand zijn maar sommige dingen
mogelijk ook lichter

Maatregelen in Duitsland en Nederland

De crisisstaf van de bondsiegering in Duitsland heeft recent enkele maatregelen aangescherpt
https www bundesregiemng de breg de tbemen coronavinis coronavinis 1725960

het Robert Koch Instituut RIVM van Duitsland heeft uitgangspunten voor de risicobeoordeling van evenementen
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opgesteld De crisisstaf heeft besloten dat die overal in het land moeten worden toegepast Het is vervolgens
een regionale afweging om evenementen door te laten gaan of aan te passen In Nederland wordt ook

regionaal besloten over evenementen De GGD adviseert en wordt daarbij ondersteimd door het RIVM

10 2a

in Dnitsland zijn treinen veiplicht gesteld om verdachte gevallen te melden daarvoor heeft de politie speciale
fonnulieren beschikbaar gesteld In Nederland beoordelen de bediijfsailseu van de spoorbedrijven mogehjk
verdachte gevallen en nemen indien nodig contact op met de GGD De bondspolitie versterkt ook haar

contioles in 30km gebieden en neeint dan in overleg met de Dnitse GGD organisaties maatregelen In

Nederland geldt ook dat de politie contact moet opnemen met de GGD als ze een verdacht geval tegenkomen
Wij vragen de politie niet om contioles op COVID nit te voeren

Ter achtergrond
de WHO adviseert voor de bestrijding van COVID 19 een contammentstrategie Dat betekent dat we ons

wereldwijd inzetten om infectieketens te stoppen door rnensen die besmet zijn zo snel mogelijk te isoleren

als besmette rnensen snel worden gesignaleerd en geisoleerd verkleinje de kans dat ze andere rnensen besmetten

en zo kan een infectieketen gestopt worden Hoe beter we ketens weten te stoppen hoe groter de kans dat we

een grote uitbraak voorkomen

Bij de aanpak zoeken we dejniste maatvoering Maatregelen om de infectieketens te stoppen grijpen m in het leven

van rnensen en van de samenleving We zoeken naar een balans waarbij de maatregelen voldoende effectief

zijn maar niet onnodig belastend

Elk land elke regio vindt daarbij zijn eigen balans Dat is onder andere afhankelijk van de sitnatie o a het aantal

besmettingen en of de bromien en contacten goed te achterhalen zijn van mogelijkheden van het

zorgsysteem en van de gebruiken en opvattingen in de samenleving

Dnitsland sitnatie bij de grens met Limburg
Duitsland heeft er bij de grens met Limbing voor gekozen om een aantal forse maatregelen te treffen scholen en

kinderopvang tijdelijk sluiten evenementen afgelasten Dat hebben ze gedaan in een sitnatie waarin de

infectieketens niet dnidelijk waren De bron van besmettmgen was met altijd bekend waardoor het logischer
wordt om minder specifieke collectieve maatregelen te treffen In Zuid Limburg is om die reden besloten in

enkele grensgemeenten ook evenementen af te gelasten orndat er daar veel rnensen heen en weer gaan over

de grens In Noord Limburg is besloten dat het nu niet nodig is om dat te doen

Vriendelijke groeten

10 2s

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry corn
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Bijlage Regionale aanpak zorg voor kwetsbare patienten in verband

met COV1D 19

Wat is het doel van deze aanpak
De aanpak is gericht op het domein overstijgend organiseren van beddencapaciteit om kwetsbare

patienten uit de thuissituatie kleinschalige instellingen of het ziekenhuis een alternatief te bieden

als

1 Opname in het ziekenhuis door de patient niet langer gewenst of mogelijk is of waar dit

medisch niet zinvol wordt geacht
2 Zorg in de thuissituatie niet veilig voor mantelzorger medebewoner of zorgpersoneel of

niet efficient personeel persoonlijke beschermingsmiddelen PBM kan worden

georganiseerd

Voor zover deze capaciteit niet gerealiseerd kan worden door het veilig organiseren van thuiszorg
of het realiseren van “Corona units in bestaande verpleeghuizen gehandicapten en GGZ

instellingen worden tijdelijke zorglocaties Coronacentra gerealiseerd In de corona units en

Coronacentra wordt cohortverpleging wordt toegepast voor specifieke doelgroepen COVID

COVID en specifieke zorgvragen

Deze aanpak heeft als doel

• De druk op de thuis zorg te verlichten de veiligheid van thuis zorgmedewerker
medebewoners en mantelzorgers te waarborgen en efficient met de schaarste aan

thuiszorg personeel artsen en persoonlijke beschermingsmiddelen om te gaan

• De druk op ziekenhuiscapaciteit te verlichten

De aanpak betreft advanced care planning het regionaal realiseren van tijdelijke zorglocaties
Coronacentra voor het bieden van cohortverpleging en een regionaal coordinatiepunt voor

toeleiding van kwetsbare patienten naar de juiste zorg op de juiste plek

Voor welke doelgroep is deze aanpak bedoeld

Deze aanpak is bedoeld voor kwetsbare patienten die 1 thuis of in een kleinschalige instelling
wonen of in beschermd wonen verblijven of 2 in het ziekenhuis verblijven In de regio wordt

bepaald voor welke doelgroepen cohortverpleging haalbaar en nodig is Het kan gaan om

• Kwetsbare patienten met verdenking van COVID 19 en lichte klachten waardoor er

geen medische noodzaak is voor ziekenhuisopname maar waaraan de zorg niet veilig of

efficient thuis geleverd kan worden

• Kwetsbare patienten met verdenking van COVID 19 die ernstig ziek zijn maar niet

behandeld willen worden in het ziekenhuis of waarbij dat medisch niet zinvol is w o

palliatieve zorg als deze niet veilig in de thuissituatie geleverd kan worden

• Kwetsbare patienten zonder verdenking van COVID 19 waarvoor geen medische

noodzaak is voor langer verblijf in het ziekenhuis maar die nog niet terug naar huis of de

instelling kunnen vanwege de complexiteit van de zorg

• Kwetsbare patienten aangewezen op ziekenhuiszorg maar waarbij ziekenhuizen tegen de

grenzen van hun gezamenlijke capaciteit aanlopen zie verderonder ROAZ

• Overige kwetsbare personen waarvoor cohortverpleging de beste optie is
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Waarom is deze aanpak belangrijk
Het betreft een veelal kwetsbare doelgroep vanwege hun leeftijd onderliggende aandoeningen
en of gedragsproblematiek Ook de huisgenoten medepatienten of mantelzorgers zijn vaak

kwetsbaaren lopen risico

De thuis zorg staat onder druk om de noodzakelijke zorg thuis of in de instelling veilig te kunnen

leveren bij een verdenking van een COVID 19 besmetting o a vanwege het tekort aan PBM Dit

geldt ook voor de betrokken artsen en ambulante begeleiders De schaarste aan zorgverleners
neemt toe als gevolg een stijgende vraag en uitval als gevolg van verdenking op besmetting

Zorgverleners moeten dus efficient kunnen werken In de regio moet een balans worden gevonden
tussen veilig bieden van zorg in de thuissituatie1 zorg in ingerichte Corona units in instellingen en

zorg in tijdelijke zorglocaties Coronacentra

Doordat de druk op Ziekenhuiscapaciteit toeneemt moeten regionaal alternatieven voor

ziekenhuisopname worden gerealiseerd voor kwetsbare patienten die dat wensen of waarvoor

ziekenhuisopname medisch niet zinvol is of waar de grens aan de bestaande capaciteit wordt

bereikt

Hoe werkt de aanpak
In de regio wordt domein overstijgend samengewerkt De aanpak loopt langs 3 lijnen Er wordt

ingezet op advanced care planning en vroegsignalering er worden voldoende zorglocaties
w o Coronacentra ingericht voor het bieden van cohortverpleging en er wordt een

coordinatiepunt ingericht

1 Advanced care planning en vroegsignalering behoefte vraag

Huisartsen POH s praktijkverpleegkundigen so s AVG arts en wijkverpleegkundigen hebben een

actueel beeld van de situatie van kwetsbare patienten en hun mantelzorger Klachten die kunnen

wijzen op COVID 19 besmetting komen bij hen binnen of worden uitgevraagd Deze patienten

worden aangespoord contact op te nemen met de huisarts als zich dergelijke klachten voordoen

bijvoorbeeld via thuisarts nl2 De huisarts informeert de patient overde behandelmogelijkheden
en risico s bij een eventuele COVID 19 besmetting en bespreekt de wensen van de patient ten

aanzien van behandeling van COVID 19 in het ziekenhuis3 De wensen van de patient worden goed

vastgelegd in het EPD

2 Corona units en Coronacentra aanbod

Kwetsbare patienten met een verdenking van COVID 19 kunnen soms veiliger en efficienter

verpleegd worden door het clusteren van vergelijkbaar zorgaanbod op een locatie

cohortverpleging Deze zorg geclusterd naar doelgroep en zorgvraag kan worden georganiseerd
in corona units in bestaande instellingen of in tijdelijke zorglocaties Coronacentra ingericht in

bijv hotels leegstaande ziekenhuizen of verzorgingshuizen

Het personeel voor het bieden van cohortverpleging wordt in eerste instantie geleverd door de

samenwerkende zorgaanbieders in de regio Samenwerking met de regionale

werkgeversorganisaties is daarbij van belang Extra personeel kan ook gevonden worden uit

initiatieven als www extrahandenvoordezorg nl Knelpunten bij het vinden van personeel worden in

ROAZ verband besproken

3 Regionale coordinatie matching
In iedere regio organiseren zorgaanbieders in de WT de GHZ de GGZ huisartsen en

ziekenhuizen een coordinatiepunt Dit coordinatiepunt ondersteunt partijen bij de toeletding naar

de juiste zorg op de juiste plek

1 In N Brabant wordt ook ingezet op virale teams in de thuissituatie
2
https www thuisarts nl niieuw coronavirjs ik heb zwakke qezondheid en denk na over behandelinq bi1

corona
3
Zie Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patient met

verdenking op COVID 19 en verwijzingen aldaar



367331

Het coordinatiepunt heeft een actueel beeld van de totale en de beschikbare capaciteit aan

verpleegbedden buiten het ziekenhuis per cohort doelgroep in de regio zodat

• Patienten direct kunnen worden toegeleid naar de juiste plek thuis in Corona units of

Coronacentra Het coordinatiepunt kan patienten ook toewijzen naar cohorten

gerealiseerd in Corona Units binnen bestaande instellingen Instellingen kunnen deze

patienten niet weigeren omdat het geen eigen client is NB Het wel niet in bezit zijn van

een indicatie van het CIZ is niet bepalend voor plaatsing in een locatie met

cohortverpleging
• Regionale informatie beschikbaar is voor het LCPS LOT C en ROAZ voor landelijke

monitoring van de beschikbare capaciteit en noodzakelijke verdeling van patienten op

bovenregionaal niveau

Wie doet wat Regio s en taken

De Directeur Publieke Gezondheid DPG is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid artikel

6 verantwoordelijk De DPG

• Stimuleert geeft opdracht tot samenwerking bij de zorgverlening voor deze doelgroep in

de regio en zorgt dat alle betrokken sectoren VVT GGZ GHZ huisartsen en

ziekenhuizen en individuele zorgorganisaties toegang hebben tot de samenwerking ook

ZZP ers De DPG ziet erop toe dat er binnen de regio een herkenbare

samenwerkingsstructuur wordt neergezet met zorginhoudelijke verantwoordelijkheid dat

aanspreekbaar is voorde DPG zorgkantoor zorgverzekeraar ROAZ zorgaanbieders en

andere partijen in regio gedurende de COVID 19 crisis

• Brengt de opgave a g v COVID 19 voor de regio in beeld op basis van scenario s

gekoppeld aan RIVM projecties en zorgt dat op basis daarvan afspraken worden gemaakt
over de in te richten cohorten capaciteit de inzet van het beschikbare personeel

• Ziet erop toe dat er gelet op de opgave voldoende plekken worden gerealiseerd voor

kwetsbare patienten buiten het ziekenhuis De DPG realiseert waar nodig tijdelijke

zorglocaties Coronacentra voor cohortverpleging in de regio en maakt afspraken met de

exploitant en de zorgverzekeraar het zorgkantoor over de financiering
• Geeft opdracht tot realiseert samen met partijen een centraal coordinatiepunt in iedere

regio voor toeleiding naar de juiste zorg op de juiste plek waarin voldoende deskundigheid
beschikbaar is voor deze taak

• Geeft opdracht de informatievoorziening bij het coordinatiepunt zodanig in te richten

dat actueel inzicht mogelijk is in de beschikbare bezette plekken in de regio per cohort en

dat uitwisseling met het LCPS ROAZ en LOT C mogelijk is

• Faciliteert dat over de financiering van de zorgverlening in verband met COVID 19 in de

regio afspraken worden gemaakt tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraar s en het

zorgkantoor over o a de zorg levering het coordinatiepunt en extra kosten als gevolg van

COVID 19

• Inventariseert welke ondersteuning nodig is van de DPG locaties logistieke en

facilitaire ondersteuning het ROAZ extra personeel verdeling van apparatuur PBM

materialen vervoerslogistiek het LCPS informatievoorziening
• Spreekt partijen aan als de regionale samenwerking de realisatie van het

coordinatiepunt de beschikbaarheid van voldoende capaciteit of de informatievoorziening
onvoldoende voortgang laat zien

• De DPG rapporteert over voortgang dan wel gebrek daaraan t b v landelijke monitoring
Er wordt gezamenlijk met u en de GGD GHOR bekeken op welke wijze deze landelijke

monitoring op korte termijn kan worden vormgegeven

De DPG maakt waar mogelijk gebruik van hetgeen in de regio al operationeel is of al wordt

voorbereid in verband met COVID 19 zoals bestaande samenwerkingsniveaus zorgkantoorregio
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provincie ELV regio anders bestaande overlegstructuren binnen deze regio bestaande

coordinatiepunten en ICT systemen

Gezamenlijk met DPG en de GGD GHOR wordt op korte termijn bekeken of en hoe extra logistieke
en facilitaire ondersteuning via het LOT C Landelijk Operationeel Team Covid 19 wordt

georganiseerd Het LOT C levert samen met de back offices van GGD GHOR logistieke en facilitaire

ondersteuning bij de regionale aanpak en draagt bij met kennis en goede voorbeelden

Het ROAZ inclusief vertegenwoordiging van WT GHZ en GGZ

• Draagt zorg voor de coordinate van patientenstromen en capaciteit voor wat betreft

ziekenhuizen Uit dien hoofde kan het ROAZ ook gebruik moeten rnaken van de extra

capaciteit die volgens bovenstaande aanpak wordt gerealiseerd Het is mede daarom

belangrijk dat tussen de ROAZ en het bovengenoemde coordinatiepunt een functionele en

personele link bestaat

• Is aanspreekbaar op knelpunten in de regio s Heeft een rol bij de match van vraag naar

en het aanbod van personeel in de regio de verdeling van persoonlijke

beschermingsmiddelen apparatuur en andere materialen t b v van zorg aan COVID 19

patienten buiten het ziekenhuis Het ROAZ kan ondersteuning bieden bij vervoerslogistiek
evt met inzet van Defensie Gekeken wordt nog naar de rol van het LOT C

Het LCPS

• Coordineert de spreiding van patienten over alle Nederlandse ziekenhuizen zorgt voor up

to date informatie over beschikbare capaciteit in Nederland en monitort

zorgvraagontwikkelingen Ook beschrijft het LCPS randvoorwaarden voor een goede

overplaatsing en regelt het centrum passend vervoer

• Draagt vanuit deze taak bij aan het ontsluiten van regionale informatie van de

coordinatiepunten over de beschikbare capaciteit van niet ziekenhuisbedden en

ondersteunt de regio desgevraagd bij knelpunten in de informatievoorziening Het is

belangrijk dat de regionale systemen en het nationale systeem goed op elkaar aansluiten

0
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In deze brief informeer ik u verder over de stappen die het kabinet neemt in de bestrijding van het

coronavirus op het terrein van volksgezondheid en zorg Ook ga ik in op de diverse moties en

toezeggingen uit het plenair debat d d 12 maart jl Vanwege de recente ontwikkelingen heeft het

kabinet de afgelopen dagen enkele ingrijpende beslissingen moeten nemen waarover u afgelopen

zondag ook per brief bent geinformeerd[1] Bij het maken van deze moeilijke keuzes wordt het

kabinet voortdurend bijgestaan door de experts van het Outbreak Management Team en het RIVM

Dit is van groot belang voor een goed gecoordineerde aanpak van de crisis

Strategische keuzes

De maatregelen die het kabinet zondag heeft aangekondigd zijn ingrijpend en doen een beroep op

onze solidariteit Tot en met 6 april kan ook langer dus ik zou dit iets voorzichtiger verwoorden ligt

een deel van het openbare leven stil Door deze stappen nu te zetten willen we enerzijds mensen

met een kwetsbare gezondheid beschermen tegen het virus en anderzijds de zorgcontinuiteit

waarborgen De minister president heeft dit ook in zijn televisietoespraak van 16 maart jl benadrukt

Hierin schetste hij drie scenario s die het verloop van een uitbraak kunnen beinvloeden het virus

maximaal controleren het virus onbeheerst zijn gang laten gaan of eindeloos het virus proberen

tegen te houden door het land op slot te doen en ons land feitelijk een jaar of zelfs langer plat te

leggen

De strategie die we in Nederland kiezen op basis van de adviezen van het OMT en RIVM is erop

gericht om het coronavirus maximaal te controleren Dat betekent dat we met maatregelen de piek

van het aantal besmettingen proberen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode Zodat

er steeds voldoende capaciteit is om mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn

Door het verloop van de epidemie te vertragen voorkomen we een ongecontroleerde toename van

het aantal patienten en overbelasting van ons zorgsysteem Tegelijkertijd blijft het zoeken naar de

balanstussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijkdoor laten

gaan Deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding hebben aangegeven dat een lockdown

als scenario geen kwestie zou zijn van dagen of weken In dat scenario zouden we feitelijk het land

een jaar of langer plat moeten leggen met alle gevolgen van dien En als dat al praktisch zou kunnen

om mensen zo lang alleen mettoestemming hun huis te laten komen dan kan het virus meteen

weer de kop opsteekt als de maatregelen worden ingetrokken De epidemie duurt dan veel langer

omdat het virus dan alsnog ongeremd om zich heen kan grijpen aangezien niemand dan immuun is

Het is dus ook van groot belang dat onze gezonde populatie voldoende weerstand opbouwt tegen

het coronavirus Als steeds meer mensen herstellen van het coronavirus wordt er groepsimmuniteit

opgebouwd Dit helpt ons vervolgens bij de bescherming van mensen met een kwetsbare

gezondheid in afwachting van een vaccin

Intensiveren van de informatievoorziening

Tijdens het plenair debat van 12 maart jl heb ik uw Kamer toegezegd de informatievoorziening

richting een groot aantal doelgroepen te intensiveren en inzicht te geven in de verschillende

communicatievormen die wij reeds inzetten of op korte termijn kunnen inzetten

Tweede Kamer 2019 2020 Kamerstuk
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Communica tiekan aIen

Op dit moment verloopt de informatievoorziening aan het algemeen publiek onder meer via de

website www rijksoverheid nl coronavirus Deze site biedt actuele informatie en geeft antwoord op

uiteenlopende vragen ook van specifieke doelgroepen zoals onderwijs en werkgevers De informatie

wordt continu aangescherpt en aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen De dagelijkse update

van het RIVM maakt hier onderdeel van uit Ook wordt informatie gedeeld via banners op sociale

media en via een NOS Teletekstpagina 715

Daarnaast zijn er verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld die de Rijksoverheid

koepelorganisaties en ook veiligheidsregio s kunnen gebruiken en verspreiden Voorbeelden hiervan

zijn flyers en posters met handelingsperspectieven advertenties in dagbladen en speciale banners

voor sociale media Tenslotte worden gebarentolken ingezet bij persconferenties en bij het

achtuurjournaal

Nieuwe informatievoorziening sinds 12 maart

Het landelijk informatienummer 0800 1351 is momenteel langer bereikbaar van 08 00 tot 22 00 uur

Ook is de capaciteit opgeschaald Omdat handelingsperspectieven inmiddels zijn gewijzigd hebben

we ook flyers en posters met aangepaste handelingsperspectieven beschikbaar gesteld in zeven

talen In aanvulling daarop zijn deze week ook informatieve televisiespotjes gelanceerd om de

handelingsperspectieven voor burgers nog breder onder de aandacht te brengen Ten slotte is

informatie over het coronavirus in nu ook in gebarentaal beschikbaar via rijksoverheid nl

Wat we gaan doen op korte termijn

De informatievoorziening voor laaggeletterden doven en slechthorenden en andere specifieke

doelgroepen wordt gemtensiveerd De publiekscampagne over het coronavirus de maatregelen en

handelingsperspectieven is momenteel volop in ontwikkeling Hierbij wordt uiteraard ook gekeken

naar het geschikt maken van informatie voor speciale doelgroepen

Zoals aan uw kamer toegezegd tijdens het debat op 12 maart jl hebben we verkend hoe invulling te

geven aan de motie Diertens c s
121
om een dagelijkse update via een zogenoemd Coronajournaal

op de nationale televisie uit te zenden We hebben hiervoor een format voor ogen met actuele

informatie en een toelichting op de meest gestelde vragen die op die dag via het

publieksinformatienummer binnen komen We hebben hierover met verschillende zenders

gesprekken gevoerd De uitgebreide en vaak ook informatieve berichtgeving op de diverse zenders

en de mogelijke schijn van vermenging van overheidscommunicatie en journalistieke vrijheid is

voor de zenders een zwaarwegend bezwaar om hier zendtijd voor vrij te maken Helaas kunnen wij

hierdoor de motie niet in uitvoering brengen

Met bovenstaande activiteiten geef ik tevens invulling aan de motie van het lid Hijink over een

praktische publiekscampagne131

[21 Tweede Kamer 2019 2020 Kamerstuk 25295 nr 116

[3]
Tweede Kamer 2019 2020 Kamerstuk 25295 nr 127
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Basis van het kabinetsbeleid is dat we de aanpak van de Corona uitbraak baseren op het advies van

medisch deskundigen zoals dat is georganiseerd onder leiding van het Outbreak Managament Team

OMT dat wordt voorgezeten door de directeur Cib RIVM Ook het belang van eenduidige

communicatie wordt onderstreept Dit versterkt de bestaande crisisstructuur

Om koepels van zorgprofessionals in staat te stellen dit zo goed mogelijkte doen start VWS een

overlegstructuur waarin koepelorganisaties worden geinformeerd over de aanpak van het

Coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen kwijt kunnen

In het verlengde van het meest recente OMT advies d d 12 maart 2020 komen wij tot de volgende

maatregelen

1 Eet en drinkgelegenheden sluiten vanaf heden 18 uur

2 Sport en fitnessclubs seksgelegenheden en sauna s sluiten vanaf heden 18 uur

3 Deze maatregelen komen bij het al bestaande pakket van maatregelen dat landelijk is

afgekondigd

4 Deze nieuwe en bestaande maatregelen zijn van kracht tot en met 6 april 2020

Naast de reeds gecommuniceerde algemene hygienemaatregelen wordt de bevolking opgeroepen

gepaste afstand te bewaren in bijvoorbeeld supermarkten e d
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

k

Van Programmadirectie covid 19

Aan Financieel Dienstencentrum t a v klantgroep VWS

Verzoek tot spoedbetalen

Beste collega

Ik verzoek je onderstaande betaling uit te voeren

Bedrag €12 469 008 exclusief BTW

St Nederland Onderneemt

Maatschappelijk
Naam zakenpartner

NL61ABNA0885135229

Spoed betaling voor opdracht teststraten

Reden spoedbetaling

Betreft betaling van een voorschot

Aantal bijlagen 1

Alvast bedankt en met vriendelijke groet

d0 2e

Datum 3 november 2020

Dit formulier alieen gebruiken voor spoedbetalingen met factuur

Pagina 1 van 1
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Slob inleiding maatregelen onderwijs vitale sectoren

Bruno

Dames en heren

Zoals we steeds doen baseren we onze aanpak van de Corona uitbraak op het advies van onze

medische experts Zoals we dat hebben georganiseerd onder leiding van het Outbreak

Management Team en RIVM

Om te beginnen verlengen we alle bestaande maatregelen met een week dat wil zeggen dat deze

tot 6 en met april geldig zijn

Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen

Alle eet en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en

blijven tot en met 6 april gesloten Het verbod geldt voor nieuwe klanten U kunt uw bord

dus nog leeg eten

Ook sport en fitnessclubs sauna s seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag
en blijven tot en met 6 april dicht

We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaarte

bewaren Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen U kunt als richtlijn ongeveer 2

meter afstand hanteren

En ik wil nogmaals een klemmend beroep doen op iedereen om niet te hamsteren

Het is niet nodig Er is genoeg voor iedereen Maar juist het hamsteren veroorzaakt problemen
voor de supermarkten

Als mensen blijven hamsteren kunnen supermarkten genoodzaakt zijn om een limiet te stellen

aan de producten die meegenomen mogen worden Ik hoop dat dit niet nodig is

Dames en heren

We nemen ook verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen zitten of

in de problemen dreigen te komen

Zo is er de regeling werktijdverkorting Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken en we

werken met man en macht om het grote aantal aanvragen af te handelen

Ook kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verruimt de borgstelling midden en klein

bedrijf Dit betekent dat ondernemers die merken dat hun klanten wegblijven of die hun zaak

tijdelijk moeten sluiten makkelijker geld kunnen lenen

Hoe dan ook kunt u er op rekenen dat we ook onze ondernemers niet in de steek laten We zijn er

ook voor hen Want we moeten samen door deze crisis met vereende kracht

Tot slot ik wil nogmaals mijn grote waardering uitspreken voor alle mensen die dag in dag uit

keihard werken om overal waar nodig zorg te verlenen Of dat nu in het ziekenhuis is bij mensen

thuis of ergens anders We zijn u zeer zeer dankbaar

0 0 0
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Van

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

FW Akkoord offerte en spoedbetaling

dinsdag 3 november 2020 13 47 16

Hierbij het akkoord van iimh

Met vriendelijke groet

Beleidsmedewerker

Programmadirectie Covid 19| Team Testen en Traceren

minvws nl | 10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

I 1 pminvws nlVan

Verzonden dinsdag 3 november 2020 13 46

Aan

10 2e ip lM|io 2e I0 2e 10 2e

IH [pminvws nl10 2e

HlIH31minvws nl

Onderwerp RE Akkoord offerte en spoedbetaling

CC 10 2e

Haiiotmiea

Akkoord met bevoorschotting spoedbetaling en offerte

Verzonden met BlackBerry Work
www hlackherry com

dm vaiihouten@miimvs iilVan

Datum dinsdag 03 nov 2020 1 12 PM

10 2e

Aan I

Kopie

Onderwerp Akkoord offerte en spoedbetaling

10 2e ltoininvws nl

toniinvws nl

10 2e dP 2«Jio 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Beste^

Hierbij vraag ikjouw akkoord voor de bevoorschotting van VNO NCW via de Stichting Nederland

Onderneemt Maatschappelijk in lijn met de opdrachtbrief aan VNO NCW Het gaat om een

bedrag van €12 469 008 voor de komende twee weken

Daarnaast vraag ikof je akkoord wil geven op een spoedbetaling van dit voorschot

Zou je dit formulier met handtekening retour willen sturen en per mail willen bevestigen dat je

akkoord bent met het doen van een spoedbetaling

Alvast dank

Met vriendelijke groet
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Beleidsmedewerker

Programmadirectie Covid 19| Team Testen en Traceren

EBminvws nl10 2e 10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

m

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

VNO NCW

T a v mevrouw Ingrid Thijssen

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV DEN HAAG

PDC19 TEAMB

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

www rijksoverheid nl

Kenmerk

1774859 213546 PDC19

Uw brief

3 NOV 2020
Datum

Betreft
Bijlage n

Opdrachtbrief VNO NCW voor de realisatie van de

testinfrastructuur

Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de

datum en het kenmerk van

deze brief

Geachte mevrouw Thijssen

Middels dit schrijven wil ik uw organisatie opdracht geven testfaciliteiten voor de

afname van sneltesten die het Sars Cov 19 virus aantonen te realiseren Het

betreft aanvullende afnamecapaciteit op de GGD XL lokaties en complementaire
testlocaties Uw organisatie is bevoegd om de opdracht te laten uitvoeren door de

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk de Stichting

De opdracht loopt in beginsel tot en met maart 2021 waarna maandelijks zal

worden bekeken of de opdracht in zijn huidige vorm kan worden verlengd De

opdracht wordt aan u verleend vooruitlopend op een nader te sluiten

gedetailleerde dienstverleningsovereenkomst tussen de Staat VNO NCW en de

Stichting waarin onder meer de geleverde prestaties begrotingen en

detailplanningen per locatie nader zullen worden gespecificeerd Ik spreek mijn
intentie uit om die overeenkomst voor 16 november met u te sluiten Voorts wordt

deze opdracht aan u verleend onder de voorwaarde dat u een

samenwerkingsovereenkomst sluit tussen uw organisatie GGD GHOR en GGD

Amsterdam De rapportage over de voortgang loopt via de stuurgroep sneltesten

van de LCT

Aanleiding

Op vrijdag 9 oktober jl heb ik gesproken met VNO NCW de GGD en en minister

Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Tijdens dat overleg heb ik kennis

genomen van uw plannen om te helpen bij het bestrijden van de pandemie U

hebt de ambitie geuit om per november 2020 een aanvullende opschaalbare
infrastructuur voor testlocaties te realiseren die operationeel dienstig is voor de

ingebruikname van sneltesten Daarbij heeft u te kennen gegeven dat uw initiatief

dit zal uitvoeren onder de regie van de landelijke coordinatiestructuur

testcapaciteit LCT en in goede afstemming met het ministerie van VWS en EZK

de GGD GHOR en de regionale GGD en

Na dit overleg is uw initiatief zoals afgesproken met de GGD GHOR en mijn
ministerie besproken Het doel van deze overleggen was het onderzoeken van de
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mogelijkheid om gezamenlijk op te treden bij de opschaling van de infrastructuur

voor de afnamecapaciteit van testen
PDC19 TEAMB

Op maandag 19 oktober jl heeft de LCT mij een positief advies gegeven over het

voortzetten van de samenwerking tussen VNO NCW GGD GHOR en de GGD

Amsterdam voor de opschaling van de testinfrastructuur

Kenmerk

1774859 213546 PDC19

Opdracht
De opdracht die ik u geef is tweeledig Ten eerste vraag ik u om gezamenlijk met

GGD GHOR GGD Amsterdam en de regionale GGD tien 10 XL testlocaties te

laten bouwen in Nederland in de periode november december waarbij de eerste

XL testlocatie operationeel moet zijn voor medio november 2020 en de laatste

XL testlocatie operationeel moet zijn voor medio december 2020 Specifiek

vraag ik u met behulp van Defensie en onder aanvoering van oud generaal EZ23
om ten behoeve van deze XL testlocaties uw middelen en expertise

in te zetten voor de volledige opbouw de bemensing van deze locaties voor alle

type testen en de inkoop van benodigde materialen en projectmanagement De

GGD GHOR en GGD Amsterdam krijgen naast u ook de opdracht om onder de

voorwaarden uit de samenwerkingsovereenkomst bij te dragen aan het

eindproduct De exacte locatie van deze XL testlocaties en de taakverdeling
tussen de drie partijen zal nader bepaald moeten worden door de stuurgroep
trilat waarbij ik u vraag voldoende rekening te houden met de bereikbaarheid

van deze locaties voor alle Nederlandse burgers Deze stuurgroep rapporteert de

voortgang en legt dilemma s voor aan de stuurgroep Sneltesten Het

samenwerkingsverband van uw organisatie met de GGD GHOR en GGD

Amsterdam valt daarmee onder de regie van de LCT Voor de opbouw zal er

samengewerkt worden met de lokale GGD De gehele XL testlocatie als

eindproduct zal na een startperiode op een onderling nader te bepalen tijdstip

overgedragen worden aan de regionale GGD

10 2e

Ten tweede wil ik u de opdracht geven om 25 additionele teststraten te laten

bouwen verdeeld over het land De eerste van deze teststraten zullen opgeleverd
moeten worden en operationeel moeten zijn voor het einde van november 2020

en de laatste van deze teststraten verwacht ik voor 1 januari 2021 Deze

teststraten dienen ter aanvulling op de reeds bestaande testfaciliteiten en de XL

testlocaties Bij de locatiekeuze moet u rekening houden met de spreiding van uw

testlocaties zodat deze faciliteiten voldoende bereikbaar zijn voor alle Nederlandse

burgers Daarom verzoek ik u de eerste testlocaties te bouwen op de plaatsen met

de langste aanrijtijd tot de XL testlocaties Deze teststraten zullen door u

bemenst worden waarbij u zorg moet dragen voor het operationele en medisch

toezicht op de testlocatie Onder deze operationele en medische

verantwoordelijkheid valt het gehele proces van afname tot analyse en

rapportage In eerste instantie zullen deze 25 teststraten uitsluitend gebruikt
worden voor de afname van antigeentesten

Daarbij wil ik opmerken dat bepaling van locaties en operationele kwesties altijd
moet worden samengewerkt met het lokaal bestuur en de directeur publieke

gezondheid van die regio Per locatie zal ook het medisch toezicht moeten worden

bepaald hetzij uit het door u gerekruteerde militaire personeel voor de

opbouwfase dan wel vanuit de regionale GGD voor de duurzame operatie

Opdrachtgever heeft rechtstreeks afspraken met u gemaakt zonder het volgen van

een aanbestedingsprocedure met een beroep op dwingende spoed zoals
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opgenomen in artikel 2 32 lid 1 sub c Aw 2012 Vanwege het onvoorziene

toenemende aantal besmettingen is er per direct noodzaak tot meer Covid 19

testcapaciteit Door de Tweede Kamer is ook aangedrongen op het nemen van

passende maatregelen inzake de testcapaciteit als onderdeel van de bestrijding
van het coronavirus De inzet van snelteststraten draagt bij aan de verhoging van

deze testcapaciteit De dwingende spoed voor het doen uitvoeren van Covid 19

testen maakt het in acht nemen van de algemene inkoop termijnen maar zelfs

de verkorte termijnen onmogelijk

PDC19 TEAMB

Kenmerk

1774859 213546 PDC19

Randvoorwaarden

Voor de afname van sneltesten dient u de geldende richtlijnen van de Inspectie
Gezondheid en Jeugd en het LCI landelijke centrum infectieziektenbestrijden in

acht te nemen U dient in lijn met het advies van het Outbreak Management Team

alle resultaten van de sneltesten te rapporteren en melding te maken van de

uitslag bij de regionale GGD Daarvoor is het noodzakelijk dat uw ICT systemen

aansluiten op de bestaande ICT infrastructuur coronIT van de GGD GHOR Over

de kaders ten aanzien van de ICT uitvoering zoals onder meer voor

informatiebeveiliging en privacy zullen nadere afspraken worden gemaakt in de

stuurgroep trilat in het kader van deze opdracht

Er mag onder geen beding onderling concurrentie ontstaan op personeel
middelen materialen of locaties Dit initiatief is een handreiking van u ten

behoeve van het publiek belang Daar valt expliciet communicatie omtrent

gezamenlijke projecten onder te verstaan Daarom is van eminent belang dat alle

zaken die de andere partijen raken worden gemeld in de stuurgroep trilat Bij
behoefte is het mogelijk om besluiten te escaleren via de stuurgroep sneltesten

naar de LCT als gewezen regiehouder Per locatie zal er een projectleider benoemd

worden die de opdracht krijgt de bouw en bemensing in overleg met de betrokken

partijen en het lokaal bestuurte realiseren Na realisatie zal de

verantwoordelijkheid van een XL testlocatie worden overgedragen aan het

operationeel en medisch toezicht van de lokale GGD Na realisatie van de

snelteststraat is het zaak om operationeel en medisch toezicht voor de langere

termijn vast te leggen

Voor de samenwerking met GGD GHOR en GGD Amsterdam hebt u

gemeenschappelijke aandachtspunten geformuleerd Graag zie ik de

samenwerkingsovereenkomst tegemoet tussen u GGD GHOR en GGD Amsterdam

betreffende de inrichting van de XL testlocaties

Uw initiatief sluit volledig aan op het geldende testbeleid en de daarbij horende

teststrategie In het verlengde daarvan is het aan het ministerie van VWS om de

allocatie van testen te bepalen voor uw initiatief Sneltesten en persoonlijke

beschermingsmiddelen kunt u inkopen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Het ministerie zal de Dienst Testen i o vragen de allocatie van sneltesten over uw

teststraten in goed overleg met u te coordineren zoals zij dat ook doen met de

huidige PCR laboratoriumcapaciteit

Algemene voorwaarden en vergoeding

Gegeven de bijzondere situatie waarin de verhouding tussen VWS en VNO NCW

en de Stichting er niet een van reguliere dienstverlening is en gezien de urgentie
van de pandemie situatie waarin wij ons bevinden waarin snelheid en efficiency
van groot belang is zal worden afgezien van de reguliere

aansprakelijkheidsbepalingen in de Rijksoverheidsvoorwaarden ARVODI 2018 In
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plaats daarvan vrijwaart VWS VNO NCW en de Stichting voor aanspraken van

derden met betrekking tot de door de Stichting uit te voeren Opdracht Tevens zijn
VNO NCW en de Stichting jegens het Ministerie niet aansprakelijk voor schade

waaronder begrepen aanspraken van derden jegens het Ministerie die voortvloeit

uit haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht behoudens in het geval
van opzet of bewuste roekeloosheid en voor zover wettelijk niet beperkt De

Stichting zal in haar inkoopcontracten met derden gebruik maken van gangbare
voorwaarden die gebruikelijk zijn in de desbetreffende branche waarbij er geen

ongebruikelijke risico s verlegd worden naar VWS

PDC19 TEAMB

Kenmerk

1774859 213546 PDC19

In lijn met de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 9 oktober jl staat VWS

garant voor de kosten van de realisatie van de aanvullende infrastructuur voor de

afname van testen door het initiatief De precieze invulling van de overige

algemene voorwaarden kosten en de verantwoording is onderdeel van de verdere

besprekingen voor een dienstverleningsovereenkomst die per 16 november

gesloten moeten zijn De verwachte kosten zullen maandelijks per voorschot

worden aangeboden Het eerste voorschot zal worden overgemaakt na tekening
van deze opdrachtbrief

Ik dank u voor uw inzet en betrokkenheid Graag verneem ik of u onderhavige

opdrachtverlening onder de genoemde condities aanvaardt

Hoogachtend

10 2e

Hiigo de Jonge
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onderneemt
maatschappelijk

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Briefnummer

2020 001 MS NB

Den Haag
3 november 2020

Onderwerp
Verzoek tot voorfinanciering Operatie Fastlane OFL

Geachte heer mevrouw

Op 3 november 2020 is door uw Ministerie een opdrachtbrief verstrekt aan VNO NCW voor kort

weergegeven de inrichting van teststraten VNO NCW heeft de uitvoering van dit project beiegd bij
de door haar voor de uitvoering van maatschappelijke projecten opgerichte Stichting Nederland

Onderneemt Maatschappelijk De uitvoering van de opdracht zal verder worden uitgewerkt in een

samenwerkingsovereenkomst waarin partijen ook overeenstemming zullen krijgen over de wijze

waarop VWS de kosten voor de uitvoering van OFL zal voldoen Om de werkzaamheden snel te

kunnen starten verzoeken wij u vooruitlopend op de afspraken in de operationele

samenwerkingsovereenkomst een voorschot te verstrekken

Om de Operatie Fastlane OFL tot en met 15 11 2020 vorm te kunnen geven heeft de Project

Management Organisatie OFL op 2 november 2020 een inschatting gemaakt van de te maken kosten

Deze inschatting is gedaan op basis van de gelimiteerde informatie beschikbaar op dat moment en

aannames en inschattingen zoals onderstaand verwoord

Voor de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de periode tot en met 15 november 2020

vragen wij u een eenmalig voorschot van €12 469 008 exclusief BTW eea onder de voorwaarden en

conform de opdrachtbrief van de Minister d d 3 november 2020 Wij verzoeken u dit voorschot over

te maken op onderstaande bankrekening van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk
Onderstaand treft u de onderbouwing voor genoemd voorschot

02 15 nov ]02 08 nov 09 15

lEURTotaal jToelichting aannamesItem EUR EUR

Tests gebaseerd op 34k testen per dag lmln per maand geen rekeninggehouden met ramp up aanname 50 50

Vbott BD testen kostende

iebaseerd op 557 personen per moment voor 7 locaties 16 uur per dag 7 dagen per week met uurtarief vanfitOlwSlot

afhankelljk van functie voorzieningen voor eg opleiding systemen en onregelmatigheidstoeslag

iebaseerd op initiele offertes van 7 locaties~^^E~Per locatie inrichting op basis van eerste inschattingen

tuwe inschatting op basis vanverbruik PBMs op basis van huidig process nadertevalideren door GGDs pilots

jebaseerd op 200 laptops van fUMfiPIbarcode scanners van~ESBier stuk 130 printers vaTi^^^er stuk IT

nfrastructuuren support

[•espectievelijkTests

Personeel 10 11

10 1clocatie huur£ inrichting

Medische PBMs

IT

Centra le PMO

4 603 065 7 365 345 12 463 008

Stichting NLOnderneemt Maatschappelijk

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag
KvK 75007932

info@nlom nl
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Aannames

• In week 02 08 nov rekening gehouden met 1 Mobilisatie van Groningen 2 50 voorziening

mobilisatie andere 6 XL locaties en 3 eenmalige aanschaf IT hardware

• In week 09 15 nov volledige operationele kosten voor alle 7 locaties

• Aanname dat alle contracten en betalingen inclusief testen locaties en personeel gaan via

OFL NLoM

• Aanname mix testen 50 50 Abbott BD

• Geen kosten begroot voor PMO onder de aanname dat die in deze fase nog pro bono werken

• Committments cash need geen rekening gehouden met betalingstermijnen want er zijn

nog geen contracten

• Geen rekening gehouden met opschaling
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Bankgegevens

Rekeningnummer
IBAN

BIC

St Nederland Onderneemt Maatschappelijk

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

88 51 35 229

NL61ABNA0885135229

ABNANL2A

Tenslotte

Samen met u hopen wij op een voorspoedige opbouw van de testlocaties Voor vragen over deze

brief kunt u contact opnemen met ondergetekenden via

5 vnoncw mkb nl

fflshell com of10 2e

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Directeur NLOM Finance OFL

Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag
KvK 75007932

info@nlom nl
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|i t10 2»10 2eTo @mirwws nl]
10X26From

Sent Tue 11 3 2020 2 21 21 PM

Subject RE Betalingen via het Agentschap
Tue 11 3 2020 2 21 21 PMReceived

Akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Buiten werktijdenmailen mag maar hoeft iiiet Beantwoord deze mail op een voorjou geschikt moment

10 2e @minvws nlVan

Datum dinsdag 03 nov 2020 3 16 PM

Aan

Onderwerp Betalingen via liet Agentschap

[10 2a

10 2e 10 2e @minvws nlH

Ik ben akkoord met deze spoedbetaling graag ookjonw akkoord afspraak met Agentschap orn het zo te doen dan zet ik het

door naar agent

BVD |Si3JjSJ

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

10 2s 10 2e l@minvws nlVan

Datum dinsdag 03 nov 2020 3 11 PM

Aan

Onderwerp FW Betalingen via het Agentschap

10 2e @minvws nl10 2e

Wij hebben weer een spoedbetaling via het agentschap nodig Het gaat om een bedrag van €12 469 008 als voorschot voor het

opstarten van XL teststraten

Zou je dit akkoord willen doorsturen naar de SG voor akkoord daarna graag doorsturen naar 10 2e SJminfin nl10 2e

Bijgevoegd

De scan van het verzoek tot spoedbetalen getekend door de directeur van de directie

De opdracht brief getekend door Minister De Jonge

Offerte Verzoektot voorfinanciering waarin dit bedrag genoemd staat en verwijst naar de opdrachtbrief

Mail akkoord van directeur voor bevoorschotting spoedbetaling en offerte

Bankgegevens van Stichting Nederland Ondemeemt
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Met vriendelijke groet

10 Ze

1° 2e [ Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport
Dlrectie Financieel Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Kamer A 06 | Telefoon | E3 10 2eM pminvws nf10 2e 10 2e

Woensdag vaste vrije dag

\ AGT AL |
Verzonden maandag 11 mei 2020 17 28

Aan j

10 2 10 2» S minfin nlVan

i 2e @minvws nl

|M@minfin nl

■ 1

m

| AGT CMK | 10 2e 10 2eCC

l 2» 10 2eHm{gQ]@minvws nl

Onderwerp RE Betalingen via het Agentschap

@minvws nl

Snap ik alleen is dit voor een zeer ongebruikelijk proces en hebben we dit zo met de ADR afgesproken en zij
benadrukte het belang van akkoord van SG bij jullie

10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 17 20

10 2e
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||^jTnnfin ni

@minfin nl B

AGT AL

IHagt cmk

10 2e

10 2e

Aan

10 2e 10 2eCC

10 2e 10 2em2BSj@minvws nl

Onderwerp FW Betalingen via het Agentschap

| 5 minvws nl

even een vraag Zou het voorjullie een probleem zijn als akkoord SG wordt vervangen door akkoord DFEZ

Alsdan is voor ons werkproces gelijk aan zoals het met het FDC gaat Scheelt bij ons in ieder geval kostbare tijd lioor

graag vanje

Ha 101 26

Verzonden met BlackBeny Work
wmv blackbeiiT com

| AGT CMK j
Datum dinsdag 24 mrt 2020 5 07 PM

Aan

Kopie

Onderwerp Betalingen via het Agentschap

101 26 10 2e l@minfin nlVan

10 2e

10 2s

|@ininvws nl

minvws nl

m

Naar aanleiding van de verschillende betalingen van afgelopen dagen hebben wij intern de onderstaande procedure

afgesproken mede om een goede audit trail te kunnen vastleggen Deze is ook afgestemd met

Graag zou ik van jou de bevestiging krijgen dat deze procedure ook voor jullie werkt en akkoord is Gelet op de

stress die eea de afgelopen twee dagen heeft opgeleverd is het wellicht goed om eea op korte termijn te evalueren

10 2e

Bij voorbaat dank

Mvg

10 2e

AGT AL

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 54

Aan

10 2eVan

j fAGT CMKuW @minfin nlCC

Onderwerp Betalingen via het Agentschap

Hi 10 2e

Goed je net gesproken te hebben Zoals ik je eerder meldde staan we maximaal welwillend tegenover jullie
verzoeken om te helpen om zoveel mogelijk noodzakelijke spullen naar Nederland te halen Aangezien deze

verzoeken nu met meer regelmaat ons bereiken lijkt het ons goed te proberen een en ander helder vast te leggen
dan zijn de verwachtingen ook goed naar elkaar Dus op een rijtje

Het Agentschap kan tijdens werkdagen inspringen tussen 15 30 18 00 uur Voor die tijd kan VWS zelf

betalingen doen via het FDC Voor spoedbetalingen gedurende de werkdag vanuit VWS via FDC zullen wij
deze fiatteren dit is gebruikelijk spoed kan alleen met ons duwtje Buiten deze tijden om graag alleen in

overleg met mij dan wel mijn plv zie cc dan kunnen we case by case bezien wat mogelijk10 2e

is

Voor de uiteindelijke verwerking van de betaling wachten wij op het akkoord van jullie SG per e mail

volstaat Dit akkoord kan ook gecommuniceerd worden via

Onze backoffice medewerkers zullen contact hebben met de collega s van VWS betrokken bij de transactie

Hiermee voeren we dus een extra check uit of jullie op de hoogte zijn van de transactie en dat het geen

hack is

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de gemaakte kosten ten laste zullen gaan van jullie rekening courant

Belangrijk ook VWS is verantwoordelijk voor de inhoudelijke checks voorwaarden van de transactie en de

due diligence op de tegenpartij AGT niet

10 2e
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Hoop dat dit 20 helder is en in lijn met wat we net bespraken Bij vragen laat het gerust weten Als wij tot

voortschrijdend inzicht rondom deze afspraken komen meld ik me weer

Heel veel succes de komende dagen
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 4 5 2020 7 06 58 AM

RE Update RIVM Corona Gedragsunit tbv CIB

Sun 4 5 2020 7 06 59 AM

10 2e»Beste

Ik kom er nu pas aan toe deze mail goed te lezen Alles zonder onmiddellijke actie verdween de afgelopen weken

even Deze week even bellen om af te stemmen

Heel mooi dat het meteen al vruchten heeft afgeworpen bij de persconferentie afgelopen week

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2»

Dubbel
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To l@rivm nl]
m m

From

Sent

Subject
Received

Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC docx

m

Wed 3 25 2020 10 02 09 AM

vraag vanuit LOTc i v m Covid 19

Wed 3 25 2020 10 02 10 AM

10X2eBeste

Graag zou ik je even willen spreken in verband met het volgende
Ik ben door het RICM CMT gevraagd zie bijgevoegde nota om de hulpvragen en informatiebehoefte van het

Landelijk Operationeel team Covid 19 LOTC aan het RIVM te coordineren Het LOTc is opgericht om de

veiligheidsregio s en hulpdiensten te ondersteunen bij de corona crisis Er blijken inmiddels diverse kanalen te zijn

waarlangs vragen en informatie lopen en het CMT wil daar graag overzicht op houden en e e a stroomlijnen
In het LOTc zijn 4 clusters ingericht Een daarvan is het cluster ’’samenleving en veerkracht Via mijn contact met

de trekker van dat cluster kreeg ik het signaal gerucht dat jij bezig zou zijn met het opzetten van

perceptiepeilingen of iets van dien aard Klopt dat Of gaat het misschien om andere activiteiten in het licht van

Covid 19

Kunnen we vandaag even bellen

Vriendelijke groet
El

10 2»Antibioticaresistentie I

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RlVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phone 31

Mobile 31
10 2e
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10 2e

10 2e

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

2020 03 28 van Wees et al DEF pdf

Mon 3 30 2020 9 26 36 AM

FW Vraag model en RO waarden

Mon 3 30 2020 9 26 37 AM

TNO mailt terug met een update van het vorige model Belangrijkste boodschappen
• Volgens hun model zou het aantal IC bedden nog flink moeten groeien
• De IC proportie onder opnames daalt dus de IC curve flatteert de werkelijke IC behoefte

• Ze willen graag de R0 waardes van RIVM als prior gebruiken Of wij die kunnen geven omdat ze het anders

uit de presentatie van marcoi moeten berekenen

• Ze willen graag info delen en overleggen om uitkomsten vergelijken
• Ze willen ondersteunen en evt zelfs onder onze regie werken Ze verwijzen daarbij naar een Engelse oproep

Ik laat ze eerst weten dat jullie druk met OMT zijn en dat de conclusie dat capaciteitsgroei van IC nodig is is ook

berekend door jullie model verwijzend naar NOS interview van gister En dat dit natuurlijk niet komt door TO dagen
vs 23 dagen

Groeten

10 2e

10 2e @tno nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 10 18

10 2e

10 129 10 2a |@rivm nlTo

Cc Wees J D A M Jan Diederik van j
Subject Vraag model en RO waarden

10 2e 10 129 10 29|@tno nl |@tno nl

Wij hebben de afgelopen dagen ensemble filters toegevoegd zodat we de effecten van de beleidsmaatregelen mee kunnen nemen in de

voorspelling voor ICU bedden en hospitalisatie rates We hebben een nieuwe voorspelling gemaakt de afgelopen dagen wassteeds accuraat en

het model gekalibreerd op basis van de actuele data Het voorbeeld hieronder geeft een ensemble voorspelling die we gemaakt hebben 26

maart jongstleden die gecalibreerd is op de ICU waarden en ook is opgenomen in een bijgewerkte publicatie die we gisteren hebben gesubmit

bij de WHO bulletin aangehecht Deze paper is een bijgewerkte versie van diegene die we bij de lancet hadden ingediend en was afgewezen
voor publicatie Calibratie op basis van opname van patienten in ziekenhuizen geeft een vergelijkbaar beeld op 26 maart
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Sinds gisteren is een afbuiging opgetreden met de stljgingslijn van actuele ICU Uit de data van patient opnamen kunnen we echter zien dat de

ICU behoefte echter nog flink zou moeten groeien volgensons model Een alternatieve op opnames gemaakte schatting past behoorlijk goed

op de data en laattevens duidelijk zien dat een steeds kleiner percentage van opgenomen patienten ICU krijgt waardoor de ICU groei curve de

werkelijke behoefte flatteert en sinds vandaag niet meer voIgt

De verandering van RO samenhangend metde maatregelen wordt nu gecalibreerd door de data maar beter is meer prior informatie in te

kunnen brengen Graag zouden wij daarom de R waarden ontvangen waarmee het RIVM rekent Dan kunnen we een betere voorspelling
maken en de uitkomsten met elkaar vergelijken We kunnen die uiteraard ook inverteren uitde presentatie van

kamer afgelopen week maar dat is voor ons meer werk

10 2e in de tweede

Stellen jullie het op prijs als we de uitkomsten met jullie delen We willen de overheids communicatie niet verstoren op dit punt en de regie en

communicatie over voorspellingen moet vanuit het RIVM komen Als jullie een meerwaarde zien om de uitkomsten van de 2 onafhankelijke
modellen met elkaar te vergelijken en mee te nemen in jullie overwegingen dan zijn we graag bereid deze toe te lichten

Indien nodig kunnen we ook capaciteit vrijmaken en onder jullie regie werken en ondersteuning bieden In de UK is een oproep

geplaatst om vanuit de wetenschap samen te werken en een gezamenlijk beeld naar buiten te brengen Wellicht is dit ook een idee

voor Nederland zie UK https epcced github io ramp

Met vriendelijke groet

101 2

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message TNO accepts no liability for the content of this e mail for the manner in which you use it and for damage of any kind

resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages
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©rivm nl]10 2» 10 2eTo @rivm nl]
10 2e

10 2e

10K2e 10 2e

From

Sent Tue 3 24 2020 11 19 13AM

Subject FW Submitted paper Lancet FastTrack aanvulling
Received

THELANCET D 20 Q4615 pdf

Tue 3 24 2020 11 19 14 AM

Hieronder meer info TNO

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 11 59

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject FW Submitted paper Lancet FastTrack aanvulling

To

10 2eHi

Dit is de email bij het artikel dat ik eerder stuurde

is de contact persoon mocht RIVM met TNO contact willen opnemen10 2e

|bij TNO en zij stuurde dit mij toe omdat TNO dit graag m etZij is

RIVM wil delen maar ook bescheiden wiI zijn en vooral met RIVM in contact wil komen als het RIVM dat nuttig acht

Gezien de reactie van VUmc lijkt het erop dat het werk wel bruikbaar voor de praktijk is

10 2e

Je kandeze email verder doorsturen als aanvulling op het artikel

Groet[ 10 2e

10 2e 10 2s @tno nlFrom

Sent 24 March 2020 09 30

10 2e 10 2e | 5 rivm nlTo

Subject FW Submitted paper Lancet FastTrack

10 2e10 2e kstno nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 08 00

I0 2e I0 2e k5Jtno nlTo

t0 2e @tno nlCc 10 g«

Subject Submitted paper Lancet FastTrack

10 2eBeste

Hierbij het artikel dat vanmiddag is gesubmit rond 17 00 uur bij de Lancet Fast track We hopen binnen 24 uur feedback te krijgen
Het model is ook al open source te vind op GitHub

Er is grote interesse vanuit de ziekenhuizen en het LOT C omdat dit model voorspelling doet voor aantal ziekenhuis opnames en 1C

behoefte Wegaan een dagelijkse update maken en het model verder optimaliseren We willen graag nadenken wat we hier verder

mee kunnen

• Hoe kunnen we beter de link leggen met de effecten van de verschillende beleidsmaatregelen en hoe die doorwerken in het

aantal contactmomenten en overdracht van het virus Dit is cruciaal om de bandbreedtes te versmallen

• Verder lijkt het me goed om met een interdisciplinair team hierover na te denken en vrijdag een plan in te dienen bij Peter

Werkhoven heeft oproep gedaan om ideeen aan te leveren die kunnen bijdragen leveren aan het bestrijden van de

huidige crisis

Zullen we woensdag contact hebben of we samen iets kunnen opzetten

Verder is het draft artikel gemaild aan RIVM en een collega van 10 2e Outbreak team Dit was
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zaterdag ^^3^eeft niet gereageerd RIVM heeft vanaf zondag avond veel gecommuniceerd over modellen Ikweetniet of hier

een verband tussen zit We zouden heel graag met RIVM onze kermis willen delen en bepalen of dit van toegevoegde waarde is voor

hen We kunnen capaciteit vrijmaken om het RIVM en de ziekenhuizen te ondersteunen om dagelijkse updates te maken en te

verbeteren prognoses per leeftijdsgroep bijvoorbeeld Hiermee kan bijv worden bepaald hoeveel 1C bedden van de kinderafdeling

beschikbaar komen voor ouderen

Heb jij een goed contact bij het RIVM om ons te introduceren Wij willen geen bedreiging zijn maar ik denk dat wij modelkennis

hebben die zij goed kunnen gebruiken

Vr gr

10 2a

Dear editor

Hereby we submit our paper entitled Forecasting hospitalization and ICU rates of a COVID 19 outbreak

We present a unique open access modeling tool which can predict the near future number of hospital and ICU beds needed during
the present SARS CoV 2 pandemic

The Susceptible Exposed Infectious Recovered SEIR metapopulation model that we use is calibrated on the daily published number

of hospital admissions and mortality data

The effect of the different strategies enforced by the government to prevent further spread of the Coronavirus and how this

influences the number of ICU beds has also been modeled ranging from limited control to lock down In addition the effect of age

on the burden of our hospital capacity is taken into account

We believe that the potential of immediate application for hospital staff or policy makers makes our researchpaper so important

In Europe the number of patients is still rising dramatically With our model we will be able to provide the necessary information on

the course of the COVID 19 pandemic that will hopefully reach a turning point soon

With kind regards

10 2e

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message TNO accepts no liability for the content of this e mail for the manner in which you use it and for damage of any kind

resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Corona test in rhesus macaaue pdf

Secretariaat_EPI
Tue 3 24 2020 6 58 15 AM

FW Ter attentie van prof |
Tue 3 24 2020 6 58 16 AM

00 2e

10 2e |@gmail comFrom

Sent maandag 23 maart 2020 17 59

To SecretariaatEPI

10 2e

f10 2e l@riym nl

10 2eSubject Ter attentie van prof

Geachte college

Mijn bericht is slechts als suggestie bedoeld ik verwacht geen reactie

Als immunoloog kijk ik met enige verbazing naar de verspreidingskaart van Covic 19 die dagelijks op de RIVM web site wordt

gepubliceerd

Waarom is juist Oost Brabant een hotspot en Zuid Limburg niet Bij een uit het zuiden oprukkend virus zou je toch een

homogenere verspreiding verwachten Ik lees nog weinig over locale omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de

luchtwegen zoals allergie of milieufactoren Carnaval zal zeker een rol hebben gespeeld bij de snelle verspreiding van het virus

maar zou er in Den Bosch 55 100K Roosendaal 14 3 lQQK Eindhoven 19 9 lQOK Sittard Geleen 63 7 lOOK Venlo

32 5 lOQK of Maastricht 48 5 lQQK zoveel minder intensief gefeest zijn dan in Peel Maas 147 8 lOOK Sint Anthonis

112 100K of Uden 196 3 lOOK

Eerder konden we volop lezen over gezondheidsklachten tgv de intensieve dierhouderij varkens en met name pluimvee juist in

Oost Brabant Dit betrof onder andere problemen met de longen e g allergie Het is bekend dat bij ontstekingen het renine

angiotensine systeem RAS wordt geactiveerd waarin de receptor van Covid 19 ACE 2 een rol speelt met name de inflammatie

onderdrukkende activiteit van RAS antagoneert

Mijn vraag is de volgende zou het relevant zijn om op geleide van dit soort omgevingsfactoren met een duidelijk effect op de

longfysiologie potentiele hotspots van klinisch problematische Covid 19 infectie te voorspellen Te denken valt ook aan een

mogelijke relatie tussen milieuvervuiling en de hoge incidentie in de Po vlakte

Mijn bericht is slechts als suggestie bedoeld ik verwacht geen reactie

Me^ nendeliike groet

10 2e

PS een recente Chinese studie in resusapen liet zien dat na een primaire infectie met Covid 19 reinfectie geen klinische problemen
laat zien

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

[10 2e
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To |@rivm nl] |@rivm nl] |@rivm nl]M

From

Sent

Subject
Received

ChinaCDC 44QQ0cases pdf

m

Mon 3 23 2020 9 50 51 AM

RE duiding worst case scenario

Mon 3 23 2020 9 50 52 AM

Ik heb niet echt naar de attachments gekeken maar misschien zou je de infecties beter over de leeftijden kunnen

verdelen volgens de Chinese data in het 44000 artikel attached [Die ziet er anders uit dan de NLse verdeling in

Osiris door het beperktere testbeleid in NL ] Dan zullen er meer infecties in de werkende populatie terecht komen

Als je rekening wilt houden met demografie zijn hier aantallen 1000 voor China in 10 year age bands laatste

groep 80

131627 119978 173886 171512 193189 156583 119596 55143 23733

En fracties voor NL

0 10546312 0 11800504 0 12623769 0 12003092 0 13795451 0 14478945 0 12200229 0 08077414 0 04474283

Hoop dat je er wat aan hebt

Groeten 10 2e

10 2e 10X28

10 2t

10 2»

10 128 10 2e 10 2@ 10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2a 10 |2e 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e t0 26

10 {2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e10 2e 101 2 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2« 10 2e 10 2»

10 2»

10 2e

Dubbel

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

10| 2e

10 2e

10 2e

1° 2e 10 28

10 2e 10 2e
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Dubbel
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S@rivm nl] ES B110 2eTo |@rivm nl]

iriyrn nl]
10 2eCc @rivm nl]

From

Sent Thur 3 19 2020 2 10 48 PM

Subject RE Bestrijding COVID

Received Thur 3 19 2020 2 10 49 PM

Puna 2020 Lancet Singapore 3clusters pdf

Hoi anderen

Vandaag en morgen lukt het me niet om veel tijd te besteden aan dit uitzoeken vanwege een andere deadline en thuissituatie

10 2a kwam ik wel bijgevoegd artikel tegen waarin ook contact tracing wordt toegelichtVoor

Since Jan 2 2020 the Ministry of Health in Singapore has been refining local case definitions for people

suspected of having COVID 19 appendix p 4 Doctors are required by law to notify the Ministry of Health of

cases of COVID T9 1 Further Singapore implemented enhanced surveillance on Jan 31 2020 to test for

COVID 19 among patients in intensive care units and people who died of unknown cause all people with

pneumonia in hospitals and individuals with influenza like illness in sentinel primary care clinics Hospital
based doctors also have permission to test patients who they view with suspicion for clinical or epidemiological
reasons

Zij zijn dus al snel 31 1 2020 alle patienten op 1C alle patienten die overleden zonder duidelijke oorzaak en alle mensen met

pneumonie gaan testen Ook in eerstelijn alle mensen met ILL In tegenstelling tot Nederland waar we langer hebben vast

gehouden aan alleen mensen testen uit risicogebieden In het artikel staat ook de definitie van een contact en hoe contacten

werden opgevoigd We video called individuals who were quarantined at home three times a day to verify their

location quarantine violators were tagged with a continuous tracking device

Verder ben ik nog een beetje aan het zoeken naar een goede manier om de literatuur bij te houden Er zijn
heel veel platforms die dat al voorje_doen_maar die moet je dan ook nog weer screenen En wat is relevant en

wat niet Ik heb ook contact met

maandag bij het Epi COVID overleg ook even willen bespreken metjullie

van LCI om dit gezamenlijk op te pakken Ik zou dit graag10 2e

10 2eIn R \Projecten\COVID 19\Literatuur staat nu de MOD literatuur ingedeeld naar onderwerp door

als jullie nieuwe literatuur hebben daar dan graag inzetten Dat zal ik ook doen LCI kan hier dan ook bij Ik

neem aan dat jullie allemaal toegang hebben tot deze map maar ik heb dat voor de zekerheid nog aan^0
gevraagd

dus

Groeten 10 2e

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 13 24

@rivm nl10 2e 10 2e 10 2« 10 2e|@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject RE Bestrijding COVID

10 2e

Hieraan gerelateerd is de vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van contactopsporing Er zijn veel

verschillende implementatie van contactopsporing Er zijn enorme verschillen tussen landen in hoe dat wordt

ingevuld En er zijn landen waar he^ieel effectief is en waar het minder effectief is

gebleken bijvoorbeeld Nederland welke fractie van alle cases wordt opgespoord hoe snel wordt een case

opgespoord wat moet zo n case doen welke en hoeveel contacten worden opgespoord wat moet zo n contact

doen

Als jullie dat oppakken laat het even weten zo niet dan pakken wij het op

Vriendelijke groeten
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10 {2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 13 08

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

@ rivm nl

|@rivm nl

@rivm nlTo

cprivm nlCc m w

Subject RE Bestrijding COVID

Ik zal ernaar kijken

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 37

20To

I1 20 Srivm nlCc

Subject Bestrijding COVID

ik weet niet of jullie vandaag de briefing door ^Qaan de Tweede Kamer en het daarop

volgende Kamerdebat hebben kunnen volgen Veel vragen vanuit de politiek gingen over de verschillen in

bestrijding tussen Nederland en andere Europese landen mitigatie suppressie totale lock down ^^0stelde dat

er eigenlijk niet zo veel verschillen zijn behalve QQ waar ze vooralsnog relatief weinig beperkende maatregelen
hebben maar dat iedereer^ie^weer een andere naam geeft Ook werd door politici het voorbeeld van de zeer

succesvolle bestrijding in

10 2e

aangehaald10 2a

Het zou nuttig kunnen zijn om na te gaan wat er te vinden is over het beleid in diverse landen en in hoeverre ze dat

op wetenschappelijk bewijs hebben gebaseerd misschien via websites ministeries en public health instituten te

achterhalen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T 030 1

M 06 |
m

m

Srivm nlm

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kind regards

10 2e

10 2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases | Centre for Infectious Disease Control

Dutch National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Bo ^ 3720 BA Bilthoven

http www rivm nl
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RIVM Committed to health and sustainability
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l@rivm nll ItlBBSEM■■■i 10 2» J 10 2e

1° 2e [i 10 2e IjgffllBI
10 2e |j 10 2e

To @rivm nll
irivm nl]m

B l@rivm nl] mifeQB

|@rivm nl]

B@rivm nl]

@rivm nll

rivm nl] m

irivm nl]wCc

10X29 I 10 2e

10 2s |j 10 2e [jjj
10 2e [i 10 2a

10 2e

irivm nl] [fflm

M@rivm nl]

irivm nl] K

rn m

irivm nl] Q
t@rivm nl]

c
10 2e

10 2«
@rivm nl] m

From

Sent Sat 3 7 2020 8 18 14 PM

Subject RE FFX protocol
Received

Wenham etal JoMIR 2Q18 pdf

Sat 3 7 2020 8 18 15 PM

Wat betreft self swabbing in het verleden is dit gedaan voor influenza met alleen een neusswab ik weet niet of er

nu ook een keelswab bij moet Wat is praktisch

Bijgevoegd een relevante paper van een pilot met selfswabbing in de praktijk met daarin ook informatiemateriaal

om te gebruiken in zo n studie in de appendix informatie materiaal voor participant instructies voor self swabber

etc misschien handig voor METC En ze hebben toen ook een instructievideo gemaakt https www i

sense org uk videos i sense flusurvev \

Voor deze studie is het volgens mij meest efficient om te focussen op mensen die bijna zeker positief zijn bv

familieleden van een al positief getest persoon

Groet

10 2a

10 2» 10 2e

10 2« 10 2 10 2s 10] 2» 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

1C 2a

10 2e

10 2e 10 2e

{10 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e I0K2 I

10 2e 10 2a

10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e

10 2a

tOX2e]

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I10 2e 10 2f 10 2e

10 2a I0 2e

{10 2a

10 2a

10 2a

10 2e

10 2e 10K2 J

10 2a 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s

10 2e 10 2e
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I0 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2 10 2e 10 2e 10 2e

10 2«

101 2

10 2S 10 2s

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2 10 26

10 2e

10 2e 101 2 1

10 2e 10 2e

10 2e

10 2«

10 2a

10 26

10 2» 10 2e 10 2 10 2

I0 2e 10 2 10 2

10 2 10 2 1 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2 10X2 10X2 10 26
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e I0 2e 10 2e

10 2e £10 2e

I0 2a

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2a 10 2« 10 2» 10 |2e

00 2a 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10J 2e

10 2a 10 2e 10 2e 10 2a

10 2e

10 2a 10 2a

10 [2e

10 2e

10 2

10 2e

10 2e

10 2e 10 {2e

Dubbel

10 2e
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10 2e 10 2

10 2e

10 28

10 2e 10 2e

10 2e

10} 2e 10 2e

10 2s 10 2e

10 2«

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2«

C10 2 I0 2e 1Q 2a 10 2e 10 2» 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2S 10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2a 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 {2e 10 2»

10 2e 10 2a 10 2e 10 2a 10 10 2e

10 2ej 10 2e 10 2S 10 2e 10 2e10H2«
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10 2e 10 2e

10 26

10 {2e

10} 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2« 10 2e 10 2a 10 2e

10 2b 10 {2e 10 2e

10 2b 10 2e 10 2b 10 2b 10 2a

10 2e 10 2b 10 2b 10 2e

10 2S

10 2s [10 2b|

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2s10 2e 10 2a 10 2b

10 2a

10 2a

10 2b

10 2s 10 2a

10 2e

101 2s 10 2e 10 2a 10 2b

10 2b 10 2b 10 2s

10 2e

10 2b £10 2s

10 2s 10 2e 10 2e 10 2s 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

I10 2a

10 2b

1 0 2l»K2eJ10 2e 10 2S

C10 2e 10 2s 10 2e 10 2e 10 2a
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10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 [2e

10 2»
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10 2e

10 2e

10 2»
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@rivm nl]1H 10 2e [j 10 2e

10 2e |] 10 2e

10 2e

10 2eTo H@rivm nl]
@rivm nl]

m

From

Sent Wed 3 18 2020 10 35 25 AM

Subject RE Vertrouwelijk Commission request NL approach
Received

SARS CoV 2 serology EID docx

Wed 3 18 2020 10 35 26 AM

Ja zeker zoals gezegd is het niet veel maar de laatste art moeten er nog in gestopt worden De komende tijd
verwacht ik meer sero studies Dit is wat ik ze gestuurd heb als info bronnen

16 patients tested with in house modified SARS assay on day since symptoms onset tested upon admission treatment start and

day 5 in hospital low or undetectable IgM and IgG at day 0 hospitalisation increase day 5 to 13 with lgM and 16 with lgG

Compared with oral and anal swabs a shiftfrom more oral positive daring early period as indicated by antibody titres to more

anal positive during later period Zhang Du et al 2020

https www mectodv org content 10 1101 2020 03 05 20030502v 1 full pdf
Nature https www nature com aiticles s41591 020 0819 2

Verder alleen voor jullie in veitrouwelijklieid een manuscript dat deze week gaat submitten attached10 2e

Gr 10 £2e

10 2e 1D 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 27

10 2e 10 2e| S rivm nl |@rivm nlTo m

Subject RE Vertrouwelijk Commission request NL approach

|@ rivm nl

Erg fijn heb je de data aub ook voor mij

Dank ummi

10 2b 10 2e I S rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 19

| 5 rivm nl Q10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl |@rivm nlTo m

| 5 rivm nl

Subject Vertrouwelijk Commission request NL approach

m m

Ik heb ECDC de weinige data uit lit over immuun kinetiek gegeven uit een lit review waarmee ik samen met een

euphem fellow voor WHO bezig ben Dit gaat dus over detectie kinetiek Sec de data uiteraard geen interpretatie
oid

Leek mij goed om julie even te laten weten dat er een dergelijk verzoek is uitgestuurd

10 2sGr

10 2S 10 2e @ecdc europa euFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 10 40

10 2s 10 2e @rivm nlTo

Subject Commission request NL approach

10 2eDear

We just have received this commission request thanks to you guys © as usual with the deadline of today

To reply back to them I wondered if you could share some evidence from your literature review on immune response to SARS CoV

2 even if quick and dirty some key references that you are aware of this would be very much appreciated
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Will call you very quickly

Cheers

10 2a

European Centre for

Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Dr |
m

Principal Expert Virology

Surveillance PHF 10 2b

10 2e
www ecdc europa eu

I0 2e |@ecdc europa eu

Follow ECDC on f J1 in S

1^ ecx5c
2005 2020

Confidentiality Notice
If you are not die intended recipient of diis message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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c nI[^HTo @erasmusmc nl]
From

Sent

Subject
Received

Handleidina definitief pdf

Thur 3 12 2020 2 11 23 PM

Doorrekenmodel regionale zorgcontinu fteit COVID 19 nieuwe versie

Thur 3 12 2020 2 13 44 PM

voorbeeld presentatie pptx

voorbeeld van informatie per ketenpartner docx

Vraqenformulier digjtaaLxIsx
vraaenformulier pdf

Rapport Grieppandemiev2 pdf

Rekenmodel CQVID19V1 1 def xlsx

Geachte collegae

Eerder hebben wij het doorreken model COVID 19 toegestuurd zoals ontwikkeld in Zuidwest Nederland

Het gaat daarbij om het scenario van een eventuele ongecontroleerde uitbraak COVID 19 in de regio waarbij uitbraakbeheersing

niet meer mogelijk is

Op basis van de reacties zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd waaronder een mogelijkheid om de cijfers per ROAZ regio uit te

rekenen

Voor diegene die graag de achterliggende berekeningen wil inzien is vanaf morgen ook een rekenbestand voor specialisten

beschikbaar

Indien u deze wil ontvangen horen wij dat graag

Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen op het instrument zijn horen wij dat uiteraard ook graag

NB De cijfers veranderen snel Wij hebben er in verband met de drukte in eigen regio voor gekozen om de cijfers niet continu bij
te werken

Het is daarom aan te bevelen om vooral de cijfers voor het ziekenhuis goed na te kijken Zo lijkt het percentage ZH opname in

Italie lager te liggen en ook de IC opname en de behoefte aan diverse types beademing

Veel succes gewenst in deze spannende tijden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

it Traumacentrum

Zuidwest Nederland

n ROAZ
L

Zuidwest Nederland

M

T rjj

E MTfenifrflftrasmusmc nl

W traumacentrumzwn nl

Dr Molewaterplein 40 | 3015 GD Rotterdam10 2e

eann
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10 2e 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 4 53 21 PM

Subject Re ZonMw voorstel CoKids

Received Mon 3 30 2020 4 53 29 PM

Ja dat is het idee

Op 30 mrt 2020 cm 16 47 heeft 10 2e 10 2e [@rivm nl het volgende geschreven

Op weekdagen binnen 24 uur testen toch

10 2e 10 2e @umcutrecht nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 34

1O 20 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE ZonMw voorstel CoKids

Eind april tot eind dec 2020

[| @rivm nllFrom

Sent Monday March 30 2020 4 33 PM

10 2e 10 2e

110 2«To

Subject RE ZonMw voorstel CoKids

En over welke periode deze 6000 PCRs

10 2e 10 2e @umcutrecht nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 32

10 2e 10 2e l Srivm nlTo

Subject RE ZonMw voorstel CoKids

Dit zijn mijn schattingen nu

Intermittent Screening

no households 300

average size 4

no of screenings 4

percentage complete 85

total samples from screening 4080

Outbreaks

no households 300

household incidence of ARI 1 5

outbreak samples pp 1 2

average HH size 4
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percentage complete 85

total samples from outbreaks 1836

Groet 10 2e

@rivm nllFrom

Sent Monday March 30 2020 4 29 PM

10 2e 10 2e

10 2eTo

Subject RE ZonMw voorstel Co Kids

Ik kom er zsm op terug

Hoeveel PCRs gaat dit

^^^^^J@umcutrechtnl10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 28

[10 2a 10 2s @rivm nlTo

Subject RE ZonMw voorstel CoKids

10 2eHoi

Tav de rol van RIVM in de virologie terecht punt dat de samples uiteindelijk naar het RIVM zullen moeten

komen Vraag is denk ik vooral of dat moet gebeuren nadat er eerst elders PCR is gedaan of dat dat bij het

RIVM kan Dat laatste zou mijn voorkeur hebben maar het moet wel haalbaar zijn Hoe ziejij dat

We zijn uitgeweken naar streeklab haarlem omdat zij de mogelijkheid hebben om de diagnostiek snel te

verrichten en omdat zij strategisch gelokaliseerd zijn tav deelnemende gezinnen Maar daar hangt ook een

prijskaartje aan helaas Zoals het er nu naar uitziet zullen we het sampling schema flink moeten uitdunnen

om het financieel haalbaar te houden Ik vind dat zelfjammer en ben benieuwd of jij nog mogelijkheden
ziet

Groet 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e 10X2«

10 2e

Dubbel



367418

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbsl

10 2e

10 2s
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10 2e

Dubbel
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Dubbel
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Dubbel

10 2e
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10 2e

10 2e

Dubbei
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10 2e 10 2e

10 2e

10X2o

10 2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e

10 2s10 2e

10 2« 10] 2e

10 2a Dubbe

10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e



367418

10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2a 10 2e»

Dubbel
10 2e

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e
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Dubbel
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10 2e [ 10 2e

10 2e

To @rivm nr

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10X28Cc |@rivm nl]I Kymiumiw
10 2a10 2e |@rivm nl]

101 20From

Sent Tue 3 31 2020 9 55 35 AM

Subject RE IDT 2019 nCoV test kits

Tue 3 31 2020 9 55 52 AMReceived

Hartelijk dank voor je mail en de uitleg Het was mij ook een raadsel maar het is goed om te horen dat hier dus geen restricties in

zitten afgezien van de hulp die het RIVM kan bieden aan de laboratoria Ik zal dit de labs laten weten die hier hun zorgen over

uitten

Als er daarnaast iets is wat wij als IDT voor jullie kunnen betekenen dan horen wij dat natuurlijk graag

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Integrated DNA Technologies BVBA

Interleuvenlaan 12A

B 3001 Leuven

Belgium

m

o

I m | 10 2eo

www idtdna com

custom oligos qPCR next generation sequencing • RNAi genes gene fragments CRISPR genome editing

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 22 21

Aan 10 2e @idtdna com

10 2e 10l 2e|@rivm nl |@rivm nlCC

|@rivm nl

Onderwerp RE IDT 2019 nCoV test kits

| 2 rivm nlin m m

stuurde mij je vraag door

Ik heb geen idee waar het verhaal vandaan komt dat door RIVM CDC sequences niet geaccepteerd zouden worden

Labs zijn vrij om te kiezen wat ze willen wat PCR kit of in house PCR betreft Bij de uitrol van ondersteunde

diagnostiek hebben wij wel voor de Corman primers en probes gekozen en implementatie met advies en

kwaliteitspanels ondersteund Zeker voor de opschalingslabs om zeker te zijn van de diagnostiek kwaliteit

vergelijkbaar met die in de expert labs RIVM en Erasmus MC Daarna ook voor andere labs die ook aan die hoge
standaard willen voldoen Gebruikt een lab een eigen in house of commerciele kit dan vragen we die te verifieren

met proficiency panel en sensitiviteitspanel en resultaten aan het RIVM terug te rapporteren om er zeker van te zijn
dat dit voldoet aan de standaard die gesteld is Deze labs ontvangen minder ondersteuning bij primer en probe
problemen dan de labs die de Corman primers en probes in in house implementatie gebruiken Dit mag je

doorgeven aan labs die beweren dat RIVM de CDC sequences niet accepteert

Met vriendelijke groeten

10 2e
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11 PhD10 2e

10 2»

10 2e

Departm enttmerging and Endemic Viruses

Division Virology
Centre for Infectious Disease Research Diagnostics and laboratory Surveillance IDS PB22

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Box 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Shipping address

10 2e

10 2e

The Netherlands

Tel

E mail

i0 2e

@ rivm nli 2eQj

Together with ErasmusMC Rotterdam being the National Influenza Centre NIC in the Netherlands

Wednesdays working at the ErasmusMC location of the NIC

Want to know more about surveillance of influenza in the Netherlands Click here

10 2« 10 2e |@idtdna comFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 53

2e | 5 rivm nlTo

2 s 10 2e 10 2s|@rivm nl a rivm nlCc

Subject RE IDT 2019 nCoV test kits

Nog even een korte opvolging vanuit mijn kant Hebben jullie al een kit voor ogen die jullie willen gaan gebruiken Vanuit bepaalde

labs krijgen wij namelijk de terugkoppeling dat de CDC sequenties niet geaccepteerd worden door het RIVM Dit zorgt ervoor dat zij
de Charite sequenties moeten laten synthetiseren alvorens zij de detectie kunnen doen wat mogelijk voor vertraging zorgt Is er

een mogelijkheid om de CDC sequenties ook te accepteren Onze CDC EUA kits hebben door het CDC quality controlled and

authorized primers and probes for the Nl N2 and RP assays

Daarnaast hebben we een NGS hybridization capture panel voor SARS CoV 2 beschikbaar Research Use Only die wij gratis ter

beschikking stellen aan labs die sequencing onderzoek doen naar het nieuwe coronavirus Als er labs zijn die hieraan werken dan

kunnen ze contact opnemen met ons om het panel toegestuurd te krijgen Stuur dus gerust mijn contactgegevens door aan labs of

organisaties die hier behoefte aan hebben

Met vriendelijke groet

B

C10 2e

10 2e

Integrated DNA Technologies BVBA

Interleuvenlaan 12A

B 3001 Leuven

Belgium

o
10 2e

10 2eH0 2eo H
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wwwJdtdna com

custom oligos qPCR next generation sequencing RNAi4 genes gene fragments CRISPR genome editing

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Please be advised that this email may contain confidential information If you are not the intended recipient please notify
ns by email by replying to the sender and delete this message The sender disclaims that the content of this email

constitutes an offer to enter into or the acceptance of any agreement provided that the foregoing does not invalidate the

binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment



367432

0 2e 10 2e 10 2«To |@rivrmTll
©rivm nl] |

@rivm nl]
10X28Cc @rivm nl]i m

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 8 05 59 PM

RE IDT 2019 nCoV test kits

Mon 3 30 2020 8 06 13 PM

Okay zal ik doen

Mvg

10 2e

10 2S 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 20 28

|@rivm nl | 5 rivm nlTo

|@rivm nl |@rivm nlCc

Subject FW IDT 2019 nCoV test kits

10 2eZie onderstaande mail van een

kan combineren met je eigen mastermix Ik heb aangegeven dat we op dit moment voor de vergelijking alleen naar

complete RT PCR kits kijken Dat begreep hij maar nu stuurde hij vandaag nog een mail over het gebruik van CDC

vs Charite sequences door bepaalde labs Kunnen jullie hierop reageren

van IDT DIMA Zij verkopen kant en klare primer probe sets die je

Groet

10 2e PhD

10 29

Department Immune Mechanisms IMM

Centre for Immunology of Infectious diseases and Vaccines IIV

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | V 062

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 10 2e

tem

|@rivm nl

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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Dubbel

1Q 2eVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 16 52

|@rivm nlAan

10 28 10 2e|^rivm nl 5 rivm nlCC

Onderwerp RE IDT 2019 nCoV test kits

Bedankt voor je reactie Ik snap dat een kit inclusief master mix de voorkeur heeft

Nog ter informatie een deel van onze kits de CDC EUA zijn QC qualified en worden vanuit onze productiesite in Leuven verstuurd

Mocht het dus zo zijn dat er snel iets nodig is dan staan wij klaar

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Integrated DNA Technologies BVBA

Interleuvenlaan 12A

B 3001 Leuven

Belgium

o
10 2e

10 2e r_j |U l 2eo H
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www idtdna com

custom oligos qPCR next generation sequencing
• RNAi •

genes gene fragments • CRISPR genome editing

10 2e C10 2e l@ rivm nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 16 18

Aan

10 2s 10 2e l S rivm nlCC

Onderwerp RE IDT 2019 nCoV test kits

Dank voor je snelle reactie Wij beperken ons op dit moment even tot complete kits primers PCR maar houden

jullie optie in gedachten

Vriendelijke groet

10 2e PhD

10 2e

Department Immune Mechanisms IMM

Centre for Immunology of Infectious diseases and Vaccines IIV

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Antonie van Leeuwenhoek la an 9 | 3721 MA Bilthoven | V 062

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 31 | m

m |@rivm nl

10 2e

10 2e 10 2e |@idtdna comFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 16 12

2« @rivm nlTo

2e 10 2« 10 2e|@rivm nl @rivm nlCc

Subject RE IDT 2019 nCoV test kits

Voor zover ik op dit moment kan zien is dat inderdaad wel mogelijk Zeker in deze tijden moet het mogelijk zijn om de kits te

leveren de betalingen zoeken we achteraf wel uit Het belangrijkste is op dit moment om zo snel mogelijk te kunnen leveren

Onze kit bestaat inderdaad uit primers en probes van 3 verschillende assays Nl N2 en RP assay Deze moet gecombineerd

worden meteen master mix welke bij voorkeur uit een 1 staps master mix bestaat Het CDC raadt deTaqPath™ 1 Step RT qPCR

Master Mix van ThermoFisher aan De kit wordt in principe dus de volgende dag geleverd Daarnaast kunnen wij uiteraard ook de

primers en probes synthetiseren voor de Charite sequenties deze hebben bij ons ook de hoogste prioriteit

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e
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Integrated DNA Technologies BVBA

Interleuvenlaan 12A

B 3001 Leuven

Belgium

10 2e
o

10 2e 10 2eo m

www idtdna com

custom oligos qPCR » next generation sequencing • RNAi genes gene fragments CRISPR genome editing

10 2e 10 2e I 5 rivm nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 15 53

Aan ^M@idtdna com

10 [2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlCC rrn

Onderwerp RE IDT 2019 nCoV test kits

Dank voor je mail Ik ben een collega van^flen momenteel bezig met een inventarisatie van PCR tests voor SARS

CoV 2 Begrijp ik goed dat jullie kit alleen bestaat uit primer probe sets en dus gecombineerd moet worden met een

aparte PCR kit

Verder vroeg ik me af of ik uit je mail kan opmaken dat IDT inmiddels weer levert aan het RIVM Er waren wat

problemen met de betaling van facturen zijn die inmiddels opgelost

Vriendelijke greet

10] 2e PhD

10 2e

Department Immune Mechanisms IMM

Centre for Immunology of Infectious diseases and Vaccines IIV

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | V 062

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 31 |
10 l@rivm nl

10 2s

10 2b @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 14 59

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

Subject FW IDT 2019 nCoV test kits
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10 2e 10 2e @idtdna comFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 14 54

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject IDT 2019 nCoV test kits

10 2eBeste

Een tijdje geleden ben ik met een

collega van u in contact geweest omtrent de kits die IDT levert Deze zijn in stock en klaar om verstuurd te worden Meer info

https eu idtdna com pages landing coronavirus research reagents

In oktober afgelopen jaar ben ik bij IDT begonnen als de nieuwej 10 {2e

Onze CDC EUA kits zijn geQC ed door het CDC en worden op dezelfde dag verstuurd Mocht het interessant zijn voor jullie laat het

dan vooral weten Daarnaast leveren wij uiteraard ook de reguliere probes voor de sequenties die door het RIVM worden

aangeraden

Als er iets is wat wij als IDT kunnen betekenen laat het dan ook zeker weten

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2«

Integrated DNA Technologies BVBA

Interleuvenlaan 12A

B 3001 Leuven

Belgium

o

| m10 2e 10 2eo H

www idtdna com

custom oligos qPCR next generation sequencing • RNAi •

genes gene fragments CRISPR genome editing

Please be advised that this email may contain confidential information If you are not the intended recipient please notify us by

email by replying to the sender and delete this message The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to

enter into or the acceptance of any agreement provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or

other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Please be advised that this email may contain confidential information If you are not the intended recipient please notify us by
email by replying to the sender and delete this message The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to

enter into or the acceptance of any agreement provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or

other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment

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

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

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2» ||
10 2a f 10 2e

10 2a H

101 2To @rivm nl] |@rivm nl]
Cc

_ @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 3 26 2020 10 24 25 AM

RE Validatieset COVID19

Thur 3 26 2020 10 24 32 AM

Dank voor de snelle reactie Even ter aanvulling ik heb dus contact met IZSLER heb daar diverse bevriende virologen en moleculair

biologen en zij assisteren dus al wel Wij hebben real time PCR testen lopen voor equine coronavirus hoe kan het ook anders^
en diverse andere coronavirussen zoals IBV en PEDV en werken overwegend met de MagMAX Express 96 als geautomatiseerd

extractieplatform doen ze bij IZSLER ook en met AgPath ID mastermixes van Thermofisher zeer robuust hebben we inmiddels

eengroot deel van onze real time PCRs op geharmoniseerd Vooralsnog geen tekort aan reagentia en disposables verder is Q
jarenlang RvA deskundige geweest en heeft diverse keren bij ons de audits gedaan dus weet hoe het er bij ons aan toe10} 2e

gaat

Groeten

10 2 10 2« @rivm nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 11 19

10 2 10 2e^|@gddiergezondheid nl

B@rivm nl

@rivm nlAan

CC [n

Onderwerp RE Validatieset COVID19

Het klopt dat er nog geen gebruik van gemaakt is Dit komt omdat er discussies gaande zijn over de wenselijkheid
hiervan Natuurlijk fantastisch dat jullie al willen voorsorteren op een dergelijk verzoek

Ik ga twee dingen doen 1 Dit verzoek weer doorspelen naar de taskforce die geleid wordt door de NVMM en 2

Intern even doorgegeven aan

Of dit wel niet kan zal waarschijnlijk ook weer afhangen met wat er bij 1 Besloten wordt

10 2S via cc op deze e mail die op je verzoek van materialen kan reageren

10 2Gr

10 2 10 2e

10 2 10» 26 10 2 10 2

Oubbe

I0 2e
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10 2e

Dubbel
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To |@rivm nl]ra m

From

Sent

Subject
Received

NotaCOVID 19 Social Distancing concept 5 schoon pdf

Tue 3 10 2020 1 03 11 PM

Social distancing document

Tue 3 10 2020 1 03 11 PM

En hier is vraag 2 bij dit document over social distancing staan een hele rij aan maatregelen Zou je kunnen

bedenken welke kosten er aan elk van deze maatregelen hangen
Het gaat om een eerste heel voorlopige inschatting zodat beleidsmakers een inschatting kunnen maken van welke

maatregelen niets kosten en welke heel duur zijn Het is handig als je binnen een of twee dagen een kolom met

kosten hieraan kan toevoegen Als je wilt kan je hier ook een project van enkele jaren maken dat hoeft niet

Publicatie kwaliteit werk is ook niet nodig het is alleen voor een inschatting
Alvast bedankt

Vriendelijke groeten
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|@rivm nl] Q

|@rivm nl]

@erasmusmc nl]

10 2» I 10 2«

10 2e [j 10 2e

10 2e

10 2e [ 10 2a

10 2e

To @rivm nl]
5 erasmusmc nll
1 10 2e H 10 2e

j 10 126

10 2eCc ©rivm nlV

10 2e®rivm nl]
From

Sent Sun 3 8 2020 8 09 29 AM

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Received Sun 3 8 2020 8 10 30 AM

Alleen e gen pos was inconclusive als ik het goed heb presentatie in emergency committee

10 2e 10 2e |@rivm nl

Sent Sunday March 8 2020 8 43 58 AM

From

I0 2e I0 2e 10 2B10 2e|@erasmusmc nl |@rivm nlTo

l@erasmusmc nl

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

@erasmusmc nl

Cc m

10 2s 10 2e|@rivm nl

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Degenen die toch geconfirmeerd positief zijn voor beide targets in ander lab ook

Of die niet verder komen dan E gen only soms positief en soms negatief alleen met E gen ook bij confirmatie lab Die

lijken mij ldd inconclusive In het huidige geval enkelen bij nieuwe bemonstering dan toch met beide targets positief bij
RIVM

10 2e 10 2a |@erasmusmc nlFrom

Sent Sunday 8 March 2020 08 34 37

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

To

10 2eCc

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Deze zijn in de Chinese data in 3 van de cases gevonden en gelabeld als inconclusive

10 2e I0 2e |@rivm nlFrom

Sent Saturday March 7 2020 11 57 20 PM

|@rivm nl |10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@erasmusmc nlTo

|@erasmusmc nlm

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

@erasmusmc nl

Cc

10 2« 10 2e|@rivm nlm

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Ok Duidelijk

|@rivm nl

Datum 7 maart 2020 om 23 49 08 CET

Van 10 2e 10 2e

@erasmusmc nl @erasmusmc nlAan 10 26 10 2e 10 2e f10 2em

l@rivm nlm

@rivm nl @rivm nl

@erasmusme nl

CC 10 2» 10 2» 10 2» 10 2»

|@rivm nl

Onderwerp Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot

Maandag 10 Maart

10 2e 1Q 2em

Dag
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Vandaag een rijtje hoge Ct E only monsters van Bravis getest lnclusief het eerste monster waannee het begon Dat monster

en veel anderen geconfimieerd positief voor E gen en RdRP gen Een ook alleen voor E gen en een paar negatief die bij
herhaling bij Bravis ook negatief waren Lage replicatie niet aangeslagen infectie RNA gesnuffeld van hoge uitscheiders

Genoeg vragen maar PCR is gewoon goed Misschien wat tunen Wij gebruiken wat hogere concentraties en andere

verhoudingen primers en probes dan in het origineel Kan net dat duwtje de goede kant op geven

Groet

10 2eFrom

Sent Saturday 7 March 2020 12 19 14

10 2s

10 2e

ioTo

10 2e 10 2e 10 2s 10 2eCc

Subject RE Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

10 2«Helemaal mee sens

Eerste resultaten runcontrole SARS CoV 2

Door 3 opschalingslabs

Kwalitatieve resultaten runcontrole

« 100i ■—■

£

1
■s
O 50

UJ

£ E gen

RdRP gen
io
ra

0 1

onv 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7

verdunning van SARS CoV 2 runcontrole

Door 7 niet opschalingslabs nog niet gekeken welke systemen etc
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Kwalitatieve resultaten runcontrole

100

2

50p

0

E gen

RdRP gen

i

o

0

onv 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7

verdunning van SARS CoV 2 runcontrole

Voor wat het nu waard is met te weinig labs terug gerapporteerd

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @erasmusmc nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 11 42

10 2« 10 2e 10} 2e 10 2e|@rivm nl |@erasmusmc nlTo m

[@rivm nl

10 2e 1D 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc m M

10 2e■@rivm nl |
|@erasmusmc nl

l@rivm nl

jj@rivm nl

Subject RE Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Lastig om goed overzichtte krijgen inderdaad

Daar komt ook bij dat er nu alternatieve extractiemethoden gebruikt gaan worden om de tekorten op te vangen

Ook daar kan klein verschil in gevoeligheid ontstaan

Die hoge CT RdRp bevestigingen laten lagere fluorescentie zien in jouw plaatjes Dat kan idd ook door gebruikte probes
komen zelfs variatie per synthese van zelfde leverancier Als je een iets slechter gelabelde probe hebt ga je deze missen

Onzekerheden waar we mee om zullen moeten gaan

10 2e

Best regards

10 2®1

10 2e

Clinical Virology Unit
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ErasmusMC
University Medical Center Rotterdam

9

P O Box 2040 3000 CA Rotterdam The Netherlands internal postal address Wytemaweg 80 3015 CN

Visiting address officeBilfllfeDM Dr Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam The Netherlands

Email ^Q^^§^@erasmusmc nl | Telephone Telephone| 10 2e

www erasmusmc nl

10 2e t10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 11 32

io |@erasmusmc nl

Orivm nl H

Tivm nlTo [jj m m

10 2 |@rivm nlCc

l@erasmusmc nl10 2e] 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

10 10 2e 10 2»|@erasmusmc nl @rivm nl

Subject RE Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Importance High

10 2e | dag alienDag

10 29Verschillende labs hebben ons dat spontaan al gestuurd

vragen Heb ik gisteren al met haar besproken dus dat staat uit Bij opschalingslabs en niet opschalingslabs die al

testen Proficiency en sensitiviteits check tweede ronde druppelt binnen Er lijkt wat afname van sensitiviteit te zijn

Mogelijk doordat eigen bestelde primers en probes gebruikt worden Nog te weinig resultaten terua om daar nu al

kan daar bij vervolgcontact specifiek naar

10 2eeen conclusie aan te verbinden Er is mogelijk weer of nog contaminatieprobleem bij

10 2g 35 1 en 33 5

die we voo^onTirmatie hebben gehad zijnHjTHHTVl positief voor beide targets ^eTcle targets met met hoge Ct zie

plaatjes hieronder weet daarvan10 2e

Zover ik weet van Bravia is de eerste met E gen positief Ct 30 3 en RdRP positief 40 9 bij Bravia aangeboden
voor confirmatie bij EMC met als resultaat alleen E gen positief Ct 31 dus RdRP uitslag van Bravia niet

geconfirmeerd De 2 die wij geconfirmeerd hebben waren contacten van de eerste patient met hoge Cts

Hieronder onze plaatjes die met Bravia en

Van deze monsters is de RdRP FAM label negatief dat is met Sarbeco RdRP probe Die is ongevoeliger dan met

specifieke SARS CoV 2 probe De RdRP met texas red label is met SARS CoV 2 specifieke probe en die zijn positief

10 2e zijn gedeeld

Eerste plaatje Sarbe is E gen tweede plaatje nCoV is RdRP met texas red label SARS CoV 2 specifiek

Ondubbelzinnige resultaten voor deze E gen alleen positieve resultaten bij Bravia
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Analyses Jsarbe
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Analyses Jncov
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Het blijft super lastig manoeuvreren met resultaten met monsters met loads die voorbij de LOD95 van testen

liggen

Dan zijn er subtiele verschillen tussen labs Wij zouden graag het eerste monster wat bij EMC is geconfirmeerd ook

testen om te zien of we daar net zoals bij deze 2 monsters toch een RdRP confirmatie bij kunnen krijgen

Herhaalmonsters kan natuurlijk ook altijd

De 4de hebben we voor zover ik weet niet van^^^^gehad voor confirmatie Of die moet in de run van vanmorgen
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zitten

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @erasmusmc nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 10 20

10 2e

10 2s
_

g
10 2e

10 2b

10 2s

10 2b

|@rivm nlTo

10 2«|@rivm nl

@rivmni 7B
|@erasmusmc nl

|@rivm nlCc

10 2e

10 2b l@rivm nl

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Hoi 10 2b

Wij horen dat er bij doorvraag in Breda ivm sequencing meerdere positieven zijn met heel hoge CT s die ook niet herhaalbaar zijn

^Sheeft het over 4 de afgelopen dagen Die zouden wij in ons paralel testen negatief hebben genoemd Ik denk dat we deze week

een diepere uitvraag moeten doen om te zien of de uitrol goed gaat dus voor positieven de CT waarden erbij vragen Is extra werk

maar ervan uitgaand dat dat er niet heel veel zullen zijn is dat wel belangrijk voor het beeld Ik denk dat jullie hun positieven van

gisteren hebben dus ben benieuwd

10 2s

10 2b 10 26 @rivm nl wroteOn 6 Mar 2020 at 22 36

Beste 10H2S

We hebben even intern overlegd
Zoals ik je eerder al even 1 op l mailde is het aantal wat je noemt heel erg mooi en ook de populatie leent

zich prima voor ons doel We verwachten ook niet dat we in 1 middag een geheel gestandaardiseerde studie

kunnen opzetten in meerdere locaties We waarderen het heel erg dat je de moeite hebt genomen om te

kijken wat jullie zouden kunnen bijdragen aan ons verzoek

We zouden het dan ook heel erg op prijs stellen als we de data kunnen meenemen voor de genoemde
doeleinden We willen jullie ook zeker niet verder belasten dit ook gezien de schaarste in lab materialen

We bekijken nog even of onderstaande info voldoende Is of dat we nog additionele vragen hebben Een

opmerking hierbij is bv dat we hopen dat de meeste afname data wat verder van het Carnaval zullen

afliggen dan de 26 2 en 28 2 die je noemde Dit gezien de incubatietijd en in het geval dat Carnaval een rol

heeft gespeeld in lokale transmissie

Rest mij nog om je ook te wijzen op het verzoek van Erasmus MC om te sequencen op materialen van

positieve patienten De gegenereerde sequenties ondersteunen een eventuele besluitvorming rond te

nemen actles

Nogmaals hartelijk dank voor de genomen moeite en de geleverde informatie

10 2e

l@ibz nlFrom 1£K2b 10H2B



367456

Sent Friday 6 March 2020 20 58

To

l@pamm nl nl l@gmail comCc

m M m

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10

Maart

Beste allemaal

Het is niet niks wat jullie vragen na een paar heftige dagen in ik denk al onze ziekenhuizen Ook het verzoek van vanavond aan alle

mensen met een snotneus of meerom thuiste blijven zal niet positief bijdragen aan het aantal mensen waar morgen een swab

van afgenomen zou moeten worden Maar realiseer me ook dat jullie het zeker niet zonder reden vragen

Wij hebben sinds vorige week vrijdag 243 monsters getest van patienten bij wie een eswab van de keel is afgenomen ihkv een influenza

sneltest op SEH BNH en JBZ De monsters zijn verzameld vanaf de woensdag ervoor 26 feb voor jbz en een paar dagen later 28

feb voor bnh Geen van deze ptn voldeed aan de op dat moment geldende casus definitie voor coronavirus anamnestisch door

seh medewerkers Al deze eswabs zijn ge PCR t op het Egen in de Panther En indien positief geconfirmeerd met de inhouse per

en een deel ook nog door Erasmus Van deze 243 monsters is ongeveer 3 5 van jbz en 2 5 van BNH T m gisteren zijn ook alle infl

pos meegetest maar geen corona pos bevonden sinds vandaag alleen infl neg monsters We zien nogveel influenza in onze

regio hadden vandaag 14 personen nog voor influenza in isolatie liggen

In het jbz zijn 2 monsters pos getest in bnh inmiddels 5 voor corona Het laatste monster van BNH moet nog in house geconfirmeerd
maar geen reden om te twijfelen dat deze niet ook pos zou zijn

Dit is de stand van zaken bij ons denk dat het misschien niet helemaal het beeld in de algemene populatie weergeeft maar wel het beeld

van mensen met een acute luchtweginfectie die op de seh gezien worden

Nogmaals het is best een hele gedoe om te doen wat jullie vragen en hoop eigenlijk dat jullie voldoende hebben aan deze info

Met onze Panther zijn wij ver door de voorraad heen en met onze inhouse per kunnen wij maar 48 samples per run doen en lukt het niet

om dat dit weekend op te schalen Dus mochten jullie toch goede redenen hebben om jullie voorstel uit te voeren zou ik jullie
sowieso willen vragen de analyses bij jullie te doen Bemonstering bij voorkeur alleen middels Eswab van de keel En eea wil ik

dan eerst nog in ons OMT bespreken voordat we evt toezegging doen

Ik hoor het graag vanavond nog van jullie

Vriendelijke groeten

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 mrt 2020 om 18 10 heeft 10 2e 1O 20 l@rivm nl ] 10 2e l@rivm nl het volgende geschreven

Beste alien

Zoals vanmiddag telefonisch met jullie besproken hierbij een verzoek vanuit het landelijk Outbreak Management Team dat vanochtend

heeft plaatsgevonden op het RIVM

m vr gr http m vr gr 10 2e

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

www rivm nl http www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en http www rivm nl en Committed to health and sustainability

e mail opschalingslabs Brabant OMT docx

De inhoud van dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim

Bij ontvangst door een kennelijk niet bedoelde ontvanger is het deze niet toegestaan dit bericht te openen en van de inhoud kennis te

nemen deze inhoud openbaar te maken en of te verveelvoudigen Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder

toestemming van de afzender is onrechtmatig
Mocht dit e mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons opte nemen

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistak

the ri

i are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

erent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Ke you

sks inh

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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

requested to info

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

jge

Itinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

wordt u

ook die

en

ard

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

id to info
you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

Itinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resurequeste
transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Inventarisatie SARS Dx RIVM xIsx

Thur 3 5 2020 3 01 13 PM

OMT antwoord vraag 4

Thur 3 5 2020 3 01 14 PM

Samenvattinq inventarisatie SARS 04Q3202Q xlsx

Ik weet niet zo goed of de informatie verder samengevat kant worden dan dat het al is

Het bestand van^Hen onze inventarisatie ingevuld door^^^^^^^ heb ik nu als bijlage toegevoegd

10 2e 10 2« @rivm nlVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 13 23

10 2a 10 2e|@rivm nl |@rivm nlAan pj m

|@rivm nlCC

Onderwerp opschalingsdata voor OMT

Hoi

Voor OMT morgen ben ik gevraagd om stavaza mbt opschaling te geven

1 Heb jij ook de getallen van EMC en RIVM hiervan dus aantal getest en aantal pos dus van jouw
inventarisatie

2 Hoeveel additionele labs zijn van plan te gaan implementeren of hebben al geimplementeerd
3 Hebben we een schatting van de capaciteit in de OAL structuur Tot nu toe hebben we steeds gezegd 1500

2500 per dag Hoeveel zou daar bij komen met die extra labs

4 Om de ECDC inventarisatievan mogelijke voorraad knelpunten in te vullen vanuit NL moet de info uit de

NvMM samengevat worden Kun je die ook naar mij sturen dan kan ik dat verwerken voor OMT morgen

Alvast ebdankt 10 2e

101 28 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 5 maart 2020 11 02

BBBBflffHHHl dD 2e

10 26

1Q 2e|@rivm nlTo |@ei
E 10 2erivm nl l@rivm nl l@rivm nlra

10 2e [10 2e 10 2e|@erasmusmc nl

10 2e 10 2eB@rivm nl J
@erasmusmc nl

|@rivm nl

Subject NIEUW Status opschalingslabs Corona diagnostiek

Importance High

Beste alien

Het overzicht in de bijlage aangevuld

Mvg
10 2e

10 2e 10 2« l@rivm nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 19 19

l@erasmusmc nl @rivm nl

|@rivm nl

Aan m m n rjj

rivm nlCC m W m nj

lumc nlrivm nl erasmusmc nl W

|@rivm nl |@rivm nlM

@erasmusmc nl

Onderwerp Re Status opschalingslabs Corona diagnostiek

Hoi
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10 2eBedankt

van 5 naar 3 pos confirmaties gaat geen verschilmaken voor de workload max 24 samples minder De opm dat ze niet

gereed zijn wil volgens mij niet zeggen dat ze niet al volop testen zoals overzicht van^^^^^^laat zien alleen dat die

confimiaties nog niet afgerond zijn Ik denk dat misschien de bekendlieid met mogelijkheid instnren naar de OALs nog

met geheel doorgediongen is

Mogelijk schept verandering in het aantal pos dat we willen dat ze confinneren een precedent voor een volgende uitbraak

en dan willen we die misschienjuist niet zo laag hebben

10 2egr

10 2e 10 2e @erasmusmc nlFrom

Sent Wednesday 4 March 2020 18 17

10 2e BMW

10 2e J 10 2e

10 2e

To

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e 10 2eCc

Subject Re Status opschalingslabs Corona diagnostiek

Dank je

Geen wonder dat het nog zo druk is Ik vind zelf 3 positieven geconfirmeerd eerlijk gezegd wel genoeg Het zijn zeer

ervaren labs We kunnen aangeven dat ze bij twijfel altijd kunnen blijven isnturen

10 2e

10 2b 10 2e g rivm nl wroteOn 4 Mar 2020 3117 48

Beste alien

Hier een overzicht van statussen per opschalingslab per 04 03 2020

Mvg

10 2e

Division of Virology Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Mobile

Phone

10

10 1

E mail 10 2e l 5 rivm nl

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to yo1

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

u by mistake you

Overzicht OAL 20200304 xlsx
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10 2» 10 2e

10 2e

To ahelsinki fi] ihelsinki fi]
710 2e |i 10 2e

10 2a [] 10 2e

10 2e | 101 2a

0° 2e I
10 2ejfj 10 2e

10 2e j 10 2e

10 2« m

ml @helsinkiTik

@reagena com] H
H@vtt fil

@helsinki fi] I
ahelsinki fil I

iirnbim uu se]@utu fi] ■

|@reagena
■@vtt fi]

10 2e J 10 [2e

10 28 | nMBifJ 10 2e

10 2s [] 10 2e

10 2e [i 10 2a

com] I@vtt fi1 PEM

@vtt fi]m m Hsi

helsinki fi] 10 2e

helsinki fi] IIMB31

H@hus fi]

w

1 10 2e @mf un i lj si]@rivm nl] n m

|@sbpdiscovery org]Eli PC
10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 9 00 52 PM

Subject Re IMI draft and budget proposal for discussion

Received

PartB1 3 RAMSES I IMI draftl dk doc

Thur 3 19 2020 9 03 00 PM

Hi|jggg|and Co

What do you think if we

1 include WP to make a freely accessible database and website summarizing all available and emerging options to control

SARS CoV 2 infections

2} merge our efforts to identify most effective drug against SARS CoV 2 infections

This would allow us not to repeat previous or make our products better

I made some changes in the draft which is attached

WBR

1C 2e 10 2e l@helsinki fiFrom

Sent 18 March 2020 12 19

9 10 2e

10 2e | 10 2e |
10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eTo m

a I0 2e

10 2» I 10 2»

tt 2e

@ sbpdiscovery o rg

Subject Re IMI draft and budget proposal for discussion

Thank you^^^
I will start reading now Will send my part by end of Sunday

And thank you all for your efforts let s do this

10 2e

10 2e

PhD Adjunct Professor in Molecular Virology | Academy of Finland Research Fellow and Principal Investigator

helsinki fi | phone 358 0 50 3149167

ORCID ID https orcid org 0000 0002 3585 559X

Macromolecular Dynamics Laboratory
www helsinki fi macromolecular dynamics

10» 2ee mail

University of Helsinki | Faculty of Biological and Environmental Sciences | Molecular and Integrative Biosciences Research Program MIBS

and Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS

P O Box 65 Viikinkaari 9 zip 00790 | FI 00014 University of Helsinki Finland | Biocenter 1 room 2313



367505

From

Date Wednesday 18 March 2020 at 17 32

@utu fi |

r h @helsinki fi10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e d @helsinki fi 10 2eTo

H@imbim uu se

|@reagena com |
| ntnu no

^@reagena
com

m m pj

|@vtt fim m [To m

|@vtt fi 10 {28 |@vtt fi

@vtt fi ■

@helsinki fi

H@helsinki fi

C

@helsinki fi

@vtt fi

10 2e

2e 10 2e

10 2e10 2e |@helsinki fi3

m
@hus fi |

^helsinki fi @rivm nl

@sbpdiscovery org

10 2e

E 10X28

0 28 10 2e

10 2e [

m

|@mf uni lj si

@sbpdiscovery org

10 126

B 10 2e

Subject IMI draft and budget proposal for discussion

has shared OneDrive for Business files with you To view them dick the links below

Eg PartBl 3_RAMSES I_IMI_draftl doc

g budget proposal IMI 150320 xlsx

Good morning

Here is finally the draft for our IMI application and a budget proposal My apologies for being late on this | io [1d

10 1d

Please send your additions and comments latest on Monday 23 3 2020

I am attaching both a OneDrive version and a regular version hopefully you can use the OneDrive version and we can see changes

in real time remember to check your settings for sharing

All new partners add yourself to the list of partners and add your contributions to the work packages or write a new work package

there is an empty template in the draft that you can use

Everyone please check the section excellence that should include the methodology and our approaches Please add your other

related projects deliverables risks and how to manage them We also need to formulate a better business plan but I will get

back to that later

Finally I will soon also send the section 4 6 with partner descriptions to be updated I will also work with our financial officers to

sort out how we should include the business partners and while waiting for your contributions I am working on all the common

sections of the draft

best wishes

10 2e

10 2a

University of Helsinki

Department of Virology and Department of Veterinary Biosciences

Finland

358 50 4471588 10 2e l@helsinki fi
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10 2»

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Journal of Clinical Virology 45 2009 179 184 Meiier QAL panel pdf

Tue 3 31 2020 1 36 37 PM

papers opschaling
Tue 3 31 2020 1 36 39 PM

Journal of Clinical Virology 45 2009 185 190 van Aster QAL preparedness pdf

Ned Tiidschr Med Microbiol 2011 19 1 33 37 Koopmans QAL evaluatie pdf

Surveillance strategy for early detection of unusual infectious disease events pdf

Preparing the outbreak assistance laboratory network in the Netherlands for the detection of the Corona virus SARS CoV 2 docx

PaperBElIfeQIkan als template dienen voor wat we nu willen Voorzet ^^^over 12 opschalingslabs waar ik nog niet

naar heb kunnen kijken ook bijgevoegd Dat moet dus nog uitgebreid worden naar 40 labs Er is heel veel data

Nog niet geheel compleet daar wordt aan gewerkt

Met vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e 10 2«To ietz nl IMIElHjg|@etz nil

l@bravis nn
H@radbo_udumc nl

@n ivel nl i nivel nl1 ES3
@rivm nl] |g

10 2e

10 2a | 10 2e^
10 2a j 10 2e

10 2e [j 10 2e |
10 {2e

S@radboudumc nll ibravisxil]M

@rivm nl] erasmusmc nl]
10 2a|@jbz nl] L

@viecuri nl]
«@rivm nl]

~

rivm nl]

|@pamm nl]m m pj

|@amphia nl] 10 2em rn

jrivm nl] irivm nl]
10 2e @rivm nl] ibz n I IKil Jl€Ql@i bz n II |@gmail com] |m m 10K2et0 2ej

i 001 26 3ielkerliek nl]10 2e

10 [2eTram

Sent Mon 3 16 2020 5 44 43 PM

Subject zkh studie Brabant ingediend bij eurosurveillance

Received

eurosurveillance submitted 16032Q20 pdf

Mon 3 16 2020 5 44 43 PM

Beste alien

Bijgevoegd het zojuist ingediende manuscript over de spoed ziekenhuis studie van vorig weekend

Een en ander moest vandaag gesubmit worden wil het nog relevant aantrekkelijk zijn voor publicatie Gezien de

niet ingrijpende tekstuele verbeterpunten die ik van jullie teruggekregen had heb ik besloten om het al te

submitten Mochten er nog voor jullie onoverkoombare zaken in staan dan kan dat uiteraard meegenomen in de

correctie ronde na de peer review

Naast de data uit de ziekenhuis snapshot staan er ook data in uit de epidemiologische surveillance in NL tekst en

kaartje en uit de NIVEL surveillance tekst Vandaar ook het aantal auteurs uit andere hoeken dan de zkh studie

Ik hou jullie op de hoogte nogmaals dank aan alle betrokkenen

10 2em vr gr

zou jij dit kunnen doorsturen aan Ik heb haar e mail adres niet

kun jij het doorsturen aan

ps w

Ik heb zijn e mail adres niet10 2e
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10 2e

10 26

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Mon 3 16 2020 9 53 28 AM

Subject RE manuscript afronding
Received

Rapid Communication vs 0 2 WvdH docx

Mon 3 16 2020 9 53 29 AM

Hoi KfcUMJM mooi artikel geworden In document aangepast regel 87 showed that 4 1 of en regel 114

woord almost verwijderen

10 2ea Als|
probleem mee hebben kunnen we in de revisie no aanpassen

b Er blijven nog maar 3 mensen in de response groep H ■ftiaieaa tUDIgQl Die zou ik gewoon bij de auteurs

zetten Alleen akkoord^^^is nog essentieel lijkt me
c Mooi dank

d OK

niet reageert toch maar indienen lijkt me In het zeer onwaarschijnlijke geval dat ze er een

e Ik zal straks nog legenda maken na stafoverleg EPI

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 22 34

d0 2e [10 2e |@rivm nlTor

Subject manuscript afronding

Hoi bijgevoegd een ge updated versie Ik zit nog met de volgende zaken in mijn maag

a EESInog niet gereageerd die stuurik zometeen deze versie op met verzoek om alsnog te reageren

b Nog geen reactie var^^fl
in balans berngen van de auteurs op het stuk Misschien toch in de acknowledgements of in auteursgroep Hoe

noemen we die groep dan Graag je advies en dan moeten we nog een mailtje naar ze sturen dat we op basis van

feedback uit het veld hoervoor hebben moeten kiezen

c Zal ik bij ons equally contributed zetten Als tegemoetkoming aan het feit dat je een plekje opgeschoven bent

d Nog open staan de refs zal ik nu gaan doen en werken aan submissie systeem

e Nog open staat besissing over welk kaartje te nemen Volgens mij maakt het niet veel uit welke van de twee

Zou jij nog een legend kunnen schrijven
f Moet nog horen van adam of gele stukje over NIVEL erin kan ik had het idee dat het niet kon ivm

gevoeligheiden met NIVEL

10 2e 10 2e hoe gaan we om met meerI0 2e|en maar

Het moet idd morgen gesubmit anders hoeft het niet meer Morgen wordt waarschijnlijk weer een overvolle dag dus ik

hoop dat het me gaat lukken Graag nog reactie op bovenstaande punten GrgliaiHDi
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10 2»

10 2e

10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Rapid Communication vs 0 2 AMeii docx

Mon 3 16 2020 12 39 24 AM

RE laatste versie manuscript nivel kan er uit als je dat liever hebt

Mon 3 16 2020 12 39 25 AM

10 2eDag en

Hierbij mijn commentaar en suggesties

Peilstation data is nieuw en vraagt om juist auteurschap Nivel wniTKaj en RIVM IDS HjgJjgJ zeker als het

gebruikt wordt als onderbouwing van community transmissie met update naar 1 geval in week 10 en 7 in week

11 Percentages erbij geven nog meer gewicht Kan nog meer over gezegd worden maar ruimte te beperkt neem

ik aan De surveillance is een bak werk van meer dan een paar dagen in een weekeinde Ik vindt het een relevante

toevoeging aan het paper met de modificaties die ik heb aangebracht Bepalen jullie maar of jullie dat ook vinden

afgewogen tegen gedoe om auteurschap erbij te krijgen voorl” |en mij Anders idd er maar uit10 2e

Verder mooi paper

Met vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Sun 3 15 2020 5 21 06 PM

Subject FW zkh studie verzoek vanuit veld om snelle Internationale publicatie
Received

Rapid Communication vs Ql docx

Sun 3 15 2020 5 21 16 PM

In de bijlage 1 kleine opmerking vanuit het Catharina ziekenhuis verder zijn we akkoord met het benoemen het ziekenhuis

Je mag mijn naam opvoeren als mede auteur Mocht er ruimte zijn voor meer mede auteurs dan hoor ik dat graag

Verder zou ik bij de acknowledgements ook graag de ziekenhuizen Catharina ziekenhuis en elkerliek noemen

Super dat jullie dit zo snel op papier kunnen zetten

Met vriendelijke groet

10 2eP0 2«

10 2«

10 2e @pamm nl | PAMM nl10 2eT E

Di Run 6250 | 5504 DL Veldhoven

Post bus 2 | 5500 AA Veldhoven

ratoria veer patkolc
cdische m crobioloi

P MM

Van Geranne Engwirda Kromwijk [
Verzonden vrijdaq 13 maart 2020 15 45

Aan

Onderwerp RE zkh studie verzoek vanuit veld om snelle internationale publicatie

@catharinaziekenhuis nl]10 2e

10 2e 10 2e

Beste^H

Hierbij mijn reactie twee opmerkingen er in gezet op de eerste pagina

Hartelijke groet
10 2e]

t10 2«

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Ok catharina
een santeon ziekenhuis

10 2e 10 2e |@pamm nl1Van

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 15 26

Aan 10 2e l@catharinaziekenhuis nl 10 2»

@catharinaziekenhuis nl

Onderwerp FW zkh studie verzoek vanuit veld om snelle internationale publicatiel

Beste^Qeri 10 2e

Onderstaand verzoek van RIVM om de data van afgelopen weekend te publiceren Ik moet er zelf nog naar kijken maar ik stuur het

alvast door zodat jullie ernaar kunnen kijken
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Met vriendelijke groet

ll E |@pamm nl | PAMM nlT

Dc Run 6250 | 5504 DL Veldhoven

Postbus 2 | 5500 AA Veldhoven

i tori a voor pathologic
dische mierobiologic

Lai
P MM

D |@rivm nllVan

Ve rzonden ivmdac^^iiaai^ 2020 15 15

Aan

10 2 10 2»

10 2el@radboudumc nl

^@viecu rie nl

l@etz nl l@amphia nl’

l@elkerliek nl1 10 2e

cc BBBM

Onderwerp zkh studie verzoek vanuit veld om snelle internationale publicatie

Beste alien

Het engelstalige persbericht over de spoed studie order de ziekenhuizen met medewerkers in de regio
Brabant heeft veel aandacht gekregen van buitenlandse collega s en scientific journals Uit beide

hoeken is het verzoek gekomen om de data te delen in de wetenschappelijk context van een peer

reviewed publicatie We denken dat het goed is om aan deze verzoeken te voldoen en willen

voorstellen om de data in manuscript vorm aan te bieden aan Eurosurveiilance die aangegeven hebben

geinteresseerd te zijn Uiteraard gebeurt dit alleen als jullie als zkh hiermee akkoord zijn Om het

momentum niet te verliezen zijn

Bijgevoegd dan ook het concept manuscript dat we volgende week willen aanbieden als rapid comm

De definitieve figuur zal zijn zoals aangegeven in de notitie Na verwerking van jullie en jullie collega s

commentaar komt deze weer voorbij voor goedkeuring van de finale versie

en ik alvast zo vrij geweest om even snel wat op papier te zetten10 2e

Graag

l horen wij of jullie akkoord zijn met submissie van de data naar Eurosurveiilance

Indien akkoord

2 ontvangen wij graag jullie commentaar op het stuk voor a s Maandag 12 00 het is maar een

kort stukje
3 Horen wij graag hoe jullie de zkh genoemd willen hebben in de tekst zie ook opm hierover in de

tekst bij naam en plaats of als A B C etc De kaart komt daar dan mee overeen

We zijn ons er terdege van bewust dat we allemaal overlopen qua werk maar hopen dat jullie

ergens even 15 min kunnen vinden om er naar te kijken en feedback te geven

mede namensAlvast bedankt hartelijke groeten 10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and defete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e 10 2eTo @rivm nl]

li@jbz nl]10X26Cc lQia3M@ibz nll |@jbz nl]
10 2eFrom

Sent Sun 3 8 2020 12 44 17 PM

Subject RE Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Received Sun 3 8 2020 12 44 23 PM

Om je via de binnenbocht toch weer even op de hoogte te houden

Vandaag opnieuw 5 positieve monsters van patienten in het BNH ziekenhuis Nog niet veel medewerkers getest De medewerker

die ik gisteren gemeld heb had al klachten voordat hij zij onbeschermd in contact kwam met een pos pt We proberen vandaag bij
zoveel mglk medewerkers met klachten monsters af te nemen en te testen mglk via Erasmus Maar ook al hebben we nog geen

medewerkers getest het feit dat we in 5 dagen 16 corona ptn vinden die niet aan casus definitie voldoen zegt ook wel wat

Van die 16 hebben er 2 een co infect met RSV en 1 met InfluenzaA

10 2eGroet

Van

Verzonden zaterdag 7 maart 2020 17 49

Aan

Onderwerp Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10

Maart

10 2b

10 2e

Er zijn nog 2 corona s bijgekomen in BNH vandaag 1 pt en 1 medewerker Ik denk dat de medewerker uit een contact onderzoek

komt van een positieve pt Deze laatste pt heeft trouwens een dubbelinfect met RSV

Alle 8 nieuwe corona s van vandaag zijn gemeld bij de ggd 2 van de 8 hadden een hoge ct waarde en worden morgen herhaald

met de inhouse per De ggd zou er daarom nog niks mee doen vandaag

Zowel jbz als bnh gaat nu nog laagdrempeliger medewerkers op corona screenen maar zeker in bnh is het bij een positieve

medewerker maar zeer de vraag of die buiten het ziekenhuis is opgelopen en een afspiegeling is van wat in de community speelt of

in het ziekenhuis is opgelopen met inmiddels 11 pos ptn en 1 pos medewerker

Groet en fijne avond

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 mrt 2020 om 13 43 heeft 10 2e 10 2e |lg jbz nl het volgende geschreven

Zou jij mij willen bellen over de situatie in vooral bnh nu en jbz in iets mindere mate

Vanochtend 5 nieuwe in bnh van de 12 en 1 nieuwe in jbz gevonden

G rnpt KlUTKlB

I10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 mrt 2020 om 18 10 heeft 10 2b 10 2e |@rivm nl het volgende geschreven

Beste alien

Zoals vanmiddag telefonisch met jullie besproken hierbij een verzoek vanuit het landelijk Outbreak

Management Team dat vanochtend heeft plaatsgevonden op het RIVM

10 2em vr gr
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM

aanvaardt ■

elektronisc

www rivm nl De zorg voor morgen beg In t vandaag

cakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

n van berichten
geen aansp

h venzendet

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

e inail opschalingslabs Brabant OMT docx
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10 2e 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Comment on CQVID 19 in wastewater LancetGH 20200313 def docx

Fri 3 13 2020 7 20 07 PM

Vertrouwelijk Manuscript review COVID 19

Fri 3 13 2020 7 20 08 PM

Zou jij een interne review willen doen van een Comment voor The Lancet Gastroenterology and Hepatology met

jouw kennis van covid 19 We hebben als andere interne reviewer een sanitatie expert gevraagd Het is maar 750

woorden Gelieve niet te delen en voor nu vertrouwelijk te behandelen

We horen graag van je

Groeten

Mede namens 10 2e

10 2e
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Nivel RIVM huisartsenpeilstationsurveillance
gebaseerd op Nivel RIVM surveillance data tot en met 23 maart 2020

update met data 23 maart 2020

getest sinds 4februari 602 monsters

Nivel RIVM huisartsenpeilstationsurveillance

140

120

^
100

Z 80

60S

I
£ 40

20

0
5 6 7 8 9 10 11 12

■ SARS CoV 2 ve 1 9 7

■ SARS CoV 2 ve 11 70 92 59 74 109 116 54

Week in 2020
0 9 7 2 11 5

Count of

monstercode

ISO Week

Number

woonplaats Total

10 EINDHOVEN 1

11 AMSTERDAM 1

BARNEVELD 1

EINDHOVEN 2

HOUTEN 1

LEERDAM 3

STAD AAN T HARINGVLIET 1

12 AMSTERDAM 2

EINDHOVEN 2

HEESCH 1

LEERDAM 1

OSS 1

Grand Total 17
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±i

Scenario COVID 19 uitwerking

Traumacentrum

Zuidwest Nederland



367562

Inhoud

Aanpak

Opbouw

Resultaten bij uitdraai regio X

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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Aanpak

Basis

Vanuit een gedeeld beeld kijken naar de gevolgen
voor de regionale zorg en de mogelijkheden om

maatregelen voor te bereiden in te zetten

Opbouw

Scenario’s best case realistisch en worst case met

de nadruk op ‘wat komt op de zorg af
’

Dit gebaseerd op de fasen van de WHO

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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INTERVALLEN VOOR DRIE SCENARIO’S

BEST REALISTIC EN WORST CASE

clusters

in NL

Zekerheid

pandemie

Piek Sporadische gevallen

Mogelijk uitbraken

le casus

ergens

le casus

in NL golf

Worst case

Realistic case

V Best case

0 Koudefase 1 Onderzoek 2 Herkenning 3 Begin 4 Groei 5 Afname 6 Preparatie

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Huisartsen Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 1

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PERSONE E LSUITVAL

Personeelsuitval in totaal 5 9 9 6 9 5

zieken 0 6 1 8 1 4

mantelzorg 0 3 0 9 0 7

schooluitval 0 0 1 9 2 4

onwil 5 0 5 0 5 0

EXTRA HUISARTSCONSULTEN

Huisartsconsulten normpraktijk p wk 10 5 42 0 42 0

Regulier 10 0 39 9 39 9

HAP 0 5 2 1 2 1

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Thuiszorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 1

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PERSONEELSUTTVAL

Personeelsuitval in totaal 5 9 9 6 9 5

thuisblijvers zorg 0 6 1 8 1 4

mantelzorg personeelsbezetting 0 3 0 9 0 7

schooluitval personeelsbezetting 0 0 1 9 2 4

onwil personeelsbezetting 5 0 5 0 5 0

EXTRA THUISZORGBEHOEFTE

Extra thuiszorgbehoefte p wk p 1000 inwoners incidentie 0 2 0 5 0 4

Extra thuiszorgbehoefte in totaal p 1000 inwoners

prevalentie
0 2 0 5 0 4

Gemiddelde duur behandelbehoefte wk 2 0 2 0 2 0

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Ambulancezorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 1

Onderwerp Waarden

Begin | Groei [Afname
PERSONEELSUITVAL

Personeelsuitval in totaal 5 9 9 6 9 5

thuisblijvers zorg 0 6 1 8 1 4

mantelzorg personeelsbezetting 0 3 0 9 0 7

schooluitval personeelsbezetting 0 0 1 9 2 4

onwil personeelsbezetting 5 0 5 0 5 0

EXTRA BEHOEFTE AAN AMBULANCEZORG

Aantal spoedritten A1 A2 p wk in regio 1563 11 688 11 350

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ftek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Ziekenhuizen Ytecsi sss

Resllsjlf case

Best case epidemic

0 Kojdefase l Ondenoek

Scenario 1

Onderwerp Waarden

Begin Groe Afname

PERSONEELSUrTVAL

Personeelsuitval in totaal 5 9 9 6 9 5

thuisblijvers zorg 0 6 1 8 1 4

mantelzorg personeelsbezetting 0 3 0 9 0 7

schooluitval personeelsbezetting 0 0 1 9 2 4

onwil personeelsbezetting 5 0 5 0 5 0

EXTRA BEHOEFTE AAN HOSPJTALISATIE

Extra hospitalisaties p wk incidentie in basis ZH 38 113 90

sociale indicaties 4 11 9

reverse triage 6 17 14

Extra bezettingsgraad prevalentie 56 169 135

EXTRA BEHOEFTE AAN IC OPNAME

Extra IC opnames p wk incidentie 9 28 23

Gemiddelde ligduur IC in weken 2 2 2

Extra IC bezetting prevalentie 19 56 45

PEEP 7 21 17

Mechanische ventilatie 10 30 24

ECMO 14 42 34

H TraumacentrumNierdialyse 3 8 7

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Verpleegzorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 1

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PERSONEELSUITVAL

Personeelsuitval in totaal 5 9 9 6 9 5

thuisblijvers zorg 0 6 1 8 1 4

mantelzorg personeelsbezetting 0 3 0 9 0 7

schooluitval personeelsbezetting 0 0 1 9 2 4

onwil personeelsbezetting 5 0 5 0 5 0

EXTRA BEHOEFTE AAN OPNAME IN EEN VERPLEEGHUIS

Extra opnames p wk p 1000 inw 0 3 0 8 0 6

Extra opnames totaal opnames p wkx wk 0 5 1 5 1 2

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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Scenario 2

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Huisartsen Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 2

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PERSONEELSUrTVAL

Personeelsuitval in totaal 17 2 25 2 29 1

zieken 1 3 2 9 3 8

mantelzorg 1 0 2 2 2 9

schooluitval 0 0 5 2 7 4

onwil 15 0 15 0 15 0

EXTRA HUISARTSCONSULTEN

Huisartsconsulten normpraktijk p wk 36 8 110 3 183 8

Regulier 33 1 99 2 165 4

HAP 3 7 11 0 18 4

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Thuiszorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 2

Onderwerp Waarden

Begin | Groei [Afname
PERSONEELSUrTVAL

Personeelsuitval in totaal 17 2 25 2 29 1

thuisblijvers zorg 1 3 2 9 3 8

mantelzorg personeelsbezetting 1 0 2 2 2 9

schooluitval personeelsbezetting 0 0 5 2 7 4

onwil personeelsbezetting 15 0 15 0 15 0

EXTRA THUISZORGBEHOEFTE

Extra thuiszorgbehoefte p wk p 1000 inwoners incidentie 0 7 1 5 2 0

Extra thuiszorgbehoefte in totaal p 1000 inwoners

prevalentie
1 0 2 3 3 0

Gemiddelde duur behandelbehoefte wk 2 0 2 0 2 0

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Ambulancezorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 2

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PE RSONEE LSUITVAL

Personeelsuitval in totaal 17 2 25 2 29 1

thuisblijvers zorg 1 3 2 9 3 8

mantelzorg personeelsbezetting 1 0 2 2 2 9

schooluitval personeelsbezetting 0 0 5 2 7 4

onwil personeelsbezetting 15 0 15 0 15 0

EXTRA BEHOEFTE AAN AMBULANCEZORG

Aantal spoedritten A1 A2 p wk in regio 11 125 |2 531 |3 375

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ftek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Ziekenhuizen Ytecsi sss

Resllsjlf case

Best case epidemic

0 Kojdefase l Ondenoek

Scenario 2

Onderwerp Waarden

Begin Groei flfname

PERSONEELSUrTVAL

Personeelsuitval in totaal 17 2 25 2 29 1

thuisblijvers zorg 1 3 2 9 3 8

mantelzorg personeelsbezetting 1 0 2 2 2 9

schooluitval personeelsbezetting 0 0 5 2 7 4

onwil personeelsbezetting 15 0 15 0 15 0

EXTRA BEHOEFTE AAN HOSPTTALISATIE

Extra hospitalisaties p wk incidentie in basis ZH 75 169 225

sociale indicaties 15 34 45

reverse triage 19 42 56

Extra bezettingsgraad prevalentie 113 253 338

EXTRA BEHOEFTE AAN IC OPNAME

Extra IC opnames p wk incidentie 19 42 56

Gemiddelde ligduur IC in weken 2 2 2

Extra IC bezetting prevalentie 38 84 113

PEEP 28 63 84

Mechanische ventilatie 28 63 84

ECMO 28 63 84

H TraumacentrumNierdialyse 6 13 17

Zuidwest Nederland
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™ | [33 ZekerhsM] I Ptek ^orajfeghgggMgg 1
pandemie golf Mogelijk uitbraken

Verpleegzorg
Ytecsi sss

R« lls5lf case

Best case epidemic

0 Koudefase l Ondeszoek 2 Hwkenning

Scenario 2

Onderwerp Waarden

Begin | Groei |Afname
PERSONEELSUrTVAL

Personeelsuitval in totaal 17 2 25 2 29 1

thuisblijvers zorg 1 3 2 9 3 8

mantelzorg personeelsbezetting 1 0 2 2 2 9

schooluitval personeelsbezetting 0 0 5 2 7 4

onwil personeelsbezetting 15 0 15 0 15 0

EXTRA BEHOEFTE AAN OPNAME IN EEN VERPLEEGHUIS

Extra opnames p wk p 1000 inw 0 8 1 9 2 5

Extra opnames totaal opnames p wkx wk 1 7 3 8 5 0

H Traumacentrum

Zuidwest Nederland
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J Telefoon [
J Scenario [

Naam

Organisatie I

1 Impact Hoe erg knelt

het bij welke S en

Staff Stuff Spaces Systems Stakes

Intern buffervermogen volstaat zeker

zorqkwaliteit niet in het aedina

Intern buffervermogen volstaat mogelijk niet

zorqkwaliteit niet in het qedinq

Zorgkwaliteit kan worden behouden maar

met aanpassingen aan de zorg nodig

□ □□ □ □

□ □ □ □□

□ □□ □□

o o o o

□Aanpassingen volstaan mogelijk niet om

de zorakwaliteit te behouden

Aanpassingen volstaan zeker niet

Zorgkwaliteit kan niet worden behouden □

2 Impactduur Hoe lang duren

de knelpunten

o o o —o —o

o—o—o—o—o
o o o o—o

o—o—o—o—o
O—0 0 0 0

Uren

Dagen

Weken

Maanden

Definitief

3 Consequenties Wat betekenen de knelpunten voor de continuiteit van

uw organisatie
Reguliere

patientenzorg

Acute

patientenzorg
Bedrijfscontinuiteit

□□
Intern buffervermogen volstaat zeker

zorqkwaliteit niet in het qedinq

Intern buffervermogen volstaat mogelijk niet

zorqkwaliteit niet in het qedinq

Zorgkwaliteit kan worden behouden maar

met aanpassingen aan de zorg nodig

□

□□ □

□ □ □

□□ □Aanpassingen volstaan mogelijk niet om

de zorqkwaliteit te behouden

Aanpassingen volstaan zeker niet

Zorgkwaliteit kan niet worden behouden □ □ □
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Vraag 1 en vraag 3 Scores impactniveau

Het buffervermogen is aangetast maarniet opgebruikt Vraag en aanbod naar en van zorg blijven
in balans en de zorgkwaliteit komt niet in het geding Dit komt b v overeen met de opvang van de

reguliere pieken in de dagelijkse praktijk
Het buffervermogen is opgebruikt en wordt mogelijk overschreden De rek is er uit is en het is de

vraag is of de zorgprocessen niet moeten worden aangepast en er

bijzondere ongewone alternatieve extra maatregelen nodig zijn
De zorgprocessen behoeven zeker aanpassingen en het aanpassingsvermogen is aangetast De

reguliere zorgkwaliteit kan alleen met behulp van die aanpassingen worden gehandhaafd maar

die aanpassingen volstaan zeker om vraag en aanbod in balans te houden en de zorgkwaliteit op
alternatieve wijze te borgen
Het aanpassingsvermogen is opgebruikt en wordt mogelijk overschreden Er zijn noodgrepen
nodig maar het is de vraag of die voldoende effect sorteren om vraag en aanbod in balans te

houden en de zorgkwaliteit op enige wijze te blijven borgen
Het is zeker dat de zorgkwaliteit niet kan worden gehandhaafd De inzetstrategie

patientgericht naar populatiegericht Men probeert ’het beste voor de meesten te realiseren

Beschik en inzetbaarheid van reguliere en extra menskracht en mogelijkheden van een

alternatieve roosterindeling en taakverdeling Hierbij gaat het ook om zaken als de werkwilligheid
en motivatie en de veiligheid gezondheid van personeel

I

II

III

IV

verschuift van
V

Staf

Eng Staff

Specificatie
knelpunten en extra

knelpunten bij extra
zwaar scenario

Beschikbaarheid van reguliere en extra middelen en bruikbaarheid van alternatieve middelen

zoals geneesmiddelen en medische apparatuur maar ook van de technische en

nutsvoorzieningen en ondersteunende diesnten voor bloed laboratoriumonderzoek catering
schoonmaak en linnengoed

Spullen

Eng Stuff

Specificatie
knelpunten en extra

knelpunten bij extra

zwaar scenario

Bereik en beschikbaarheid van reguliere en extra werkruimte en bruikbaarheid van alternatieve

werkruimten waaronder met name behandelruimten Er kan sprake zijn van fysieke schade aan

structuren maar het kan ook zijn dat de bruikbaarheid van ruimten verstoord is zoals door

besmetting of uitval van licht of de verwarming of dat de zorg niet goed te bereiken valt zoals bij
storm wateroverlast of een grid lock

Structuren Eng

Space Structures

Specificatie
knelpunten en extra

knelpunten bij extra

zwaar scenario

Continuiteit van de reguliere processen Het gaat dus niet om het functioneren van technische

systemen maar van de interne organisatieprocessen b v uitval doorziekte of werkweigering en

extern het maatschappelijk leven b v uitval door een telecomstoring of sneeuwval In uiterste

instantie kan het ook gaan om het optreden van de hulpdiensten en het functioneren van de lokale

overheden b v uitval door een overstroming

Systemen

Eng Systems

Specificatie
knelpunten en extra

knelpunten bij extra

zwaar scenario

Een gezonde positie van de organisatie in materiele en immateriele zin Verstoringen kunnen

optreden door financiele schade of derving van inkomsten aansprakelijkheidskwesties
verzekeringskwesties en arbeidsconflicten maar ook door imagoschade verlies van draagvlak bij
bestuur en bevolking dreigend verlies van certificering of inspectie onderzoek en dergelijke

Solvabiliteit

Eng Stakes

Specificatie
knelpunten en extra

knelpunten bij extra

zwaar scenario

Vraag 3 Specificatie van de consequenties voor uw organisatie
en van de extra consequenties van een extra zwaar scenario

Acute

patientenzorg

Reguliere
patientenzorg

Bedrijfscontinuiteit
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Projectorganisatie CQVID 19 NCTV

Doelstellingen van het Kabinet zijn vertaald naar 5 geprioriteerde thema s en

ondersteunende thema s inclusief communicatie

Doel Langdurige en duurzame inzet coordinatie en afstemming mogelijk maken op

nationaal niveau vanuit betrokken departementen voor uitvoering van de crisisaanpak
COVID 19

Besluitvorming via MCCb en ICCb voorbereid in IAO Coordinatie ligt bij JenV behoud van

eigen verantwoordelijkheden van departementen

Thema s in 5 projecten

Maximaal controleren VWS

Doel via een afgewogen en flexibel pakket aan maatregelen verdere besmetting reguleren
met het oog op continuiteit van zorg in brede zin

o Vergroten IC capaciteit en beschikbare hulpmiddelen
o Sturen op aantal besmettingen zodanig dat het systeem het aan kan m b v een

pakket aan mogelijke maatregelen

o I v m zorgcontinuTteit voorkomen dat zorgverleners ziek worden beschikbare

hulpmiddelen aanwezig
o I v m zorgcontinuTteit afschalen electieve zorg inzet extra personeel in gaten

houden IC capaciteit plus middelen die daarvoor nodig zijn
Continuiteit van vitale processen in de samenleving NCTV JenV

Doel Waarborgen van continuiteit van vitale processen en cruciale beroepen

Zorg voor kwetsbare personen VWS

Doel de risico s voor mensen met een zwakke gezondheid en hun omgeving zo klein

mogelijk maken en te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor mensen die het meest

kwetsbaar zijn
o We roepen mensen op om sociale contacten te beperken en het bezoek aan

kwetsbare mensen te beperken
o We adviseren maatregelen voor personeel en bewoners in zorginstellingen
o We roepen mensen op om naar elkaarom te zien zeker naar kwetsbare mensen

Voortgang en monitoring financieel economische maatregelen EZK

Doel zicht houden op financieel economische situatie op maatschappij en waar nodig

bijsturen
Caraibisch Nederland en BES eilanden BZK

Sturing projectorganisatie

IAO ziet toe op voortgang en samenhang
Kleine projectorganisatie per project



367581

Sturingsmodel ICCb en MCCb

Crisisstructuur COVID 19

Advies of besluit richting VeMigheidsregio s

I f
Minisleriele Commissie

Crisisbeheersing MCCb

uertegenwoordiger namens

wei I igheidsr«gio s

I

I
I

KB ■—

Landelijk Operationeel team Covid 19 LOTC Binnen het LOTC zijn 4 specifieke
clusters opgericht

1 Gezondheid en zorg

2 ContinuTteit en schaarste

3 Scenario s plannen handelingsprotocol
4 Samenleving en veerkracht PSH
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Wageningen Bioveterinary Research mogelijkheden voor het testen van SARS COV 2

Wageningen Bioveterinary Research WBVR is een bioveterinair onderzoeksinstituut met wettelijke

taken voor het ministerie van LNV op het gebied van besmettelijke dierziektebestrijding Om deze taak

goed te kunnen vervullen heeft het instituut grote deskundigheid in huis op het gebied van microbiologie

immunologie pathologie virologie epidemiologie diermodellen en diagnostiek Om haar werk veilig te

kunnen doen heeft het instituut een grote high containment unit in Lelystad en diverse BSL 2 en 3

laboratoria Daarnaast beschikt het over een 24 7 crisisorganisatie die snel kan opschalen bij een

uitbraak WBVR is er op ingericht om grote monsterstromen op een efficiente wijze volgens een hoge

kwaliteitsstandaard te verwerken

Sinds de uitbraak van SARS COV 2 heeft de organisatie hard gewerkt om waar mogelijk te helpen bij

de bestrijding van dit virus Inmiddels heeft WBVR de Corman SARS COV 2 PCR geimplementeerd en zal

het de komende week het proficiency test panel van het RIVM testen om de gevoeligheid ten opzichte

van de andere Nederlandse laboratoria te testen Ook zijn WBVR onderzoekers als onderdeel van het

mondiale onderzoeksconsortium CEPI hard aan het werk om preklinische diermodellen te ontwikkelen en

hebben ze het virus inmiddels ook zelf geisoleerd om hier noodzakelijk onderzoek aan te kunnen

verrichten

Het diagnostisch lab heeft de afgelopen weken niet stil gezeten Zodra duidelijk was dat apparatuur en

materialen slecht of niet verkrijgbaar waren is gezocht naar alternatieve leveranciers zelf maken van

bepaalde noodzakelijke grondstoffen en hergebruik van materialen Hierdoor hebben ze een redelijke

voorraad weten op te bouwen Ook worden extra analisten opgeleid om paraat te zijn voor het testen

van grote aantallen monsters Dit maakt dat de organisatie vol in operatie blijft ook als de landelijke

situatie verslechtert

Door het gebruik van verschillende kritieke apparaten is WBVR minder kwetsbaar voor

leveringsproblemen van materialen voor deze apparatuur Onlangs is bv een KingFisher isolatierobot

aangeschaft die naar verwachting begin van week 13 inclusief benodigde materialen zal worden

geleverd Op basis van de huidige overeengekomen leverantie heeft dit apparaat een eerste capaciteit

van 14 000 testen Zolang kits verkrijgbaar zijn kan een grote voorraad aangelegd worden om deze

capaciteit verder op te voeren en de continuiteit verder te garanderen Het is zaak hier snel in te

handelen aangezien ook hier op leveringsproblemen kunnen gaan ontstaan Indien VWS gebruik wil

maken van deze diensten kan snel worden overgegaan tot het aanleggen van een grote voorraad

De dagelijkse capaciteit van deze KingFisher biedt WBVR de mogelijkheid zolang materialen niet

beperkend zijn om 500 800 monsters per dag te testen Dit is verder op te schalen door te gaan werken

in ploegendiensten en testen in het weekend afhankelijk van beschikbaarheid personeel monsterstroom

en uiteraard testkits

Indien de huidige fabrikant van de MagNa Pure een andere isolatierobot die WBVR ter beschikking

heeft zijn capaciteit kan verhogen en ook hiervoor weer materialen beschikbaar komen kan de

dagelijkse capaciteit nogmaals met een factor 2 verhoogd worden tot circa 1500 monsters per dag

Uiteraard leent niet elke monsterstroom zich voor centraal testen bij een crisislab maar voor specifieke

monsterstromen kan WBVR de humane labs ontlasten en daarbij ook zorgen voor een efficienter gebruik

van beschikbare voorraden

WBVR heeft daarbij voldoende mogelijkheden tot registratie van monsters in een laboratorium

informatie en management systeem LIMS en kan zo nodig ook anoniem testen inzendingen

gecodeerd door humane labs

WBVR kan hierbij een doorlooptijd van 1 dag bieden met eventueel afspraken om spoedmonsters met

voorrang te zullen testen Hierover zullen nadere afspraken uitgewerkt moeten worden Kortom WBVR

biedt een getrainde crisisfaciliteit met de juiste apparatuur en materialen maar zeker ook een goed

ingewerkte groep analisten en de organisatie daar omheen die al jaren zijn nut en kwaliteit voor de

overheid heeft bewezen in bestrijding van grote uitbraken van infectieziekten
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Alles hangt natuurlijk in belangrijke mate af van de blijvende beschikbaarheid van materialen maar

door diversificatie verschillende isolatierobots heeft WBVR een hoge mate van flexibiliteit is er sprake

van een lager risico van het niet beschikbaar zijn van materialen en wordt ook de onderlinge competitie

tussen laboratoria voor dezelfde materialen grotendeels voorkomen

Gegeven alle mogelijkheden van WBVR zou het van grote waarde zijn voor de humane gezondheid om

deze faciliteiten te gebruiken voor het opsporen van de verspreiding Het onbenut laten van deze

mogelijkheid lijkt dan ook een gemiste kans Iedereen binnen WBVR staat paraat om te doen waarvoor

ze zijn opgericht de Nederlandse overheid in tijden van crisis bij te staan
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RAMSES I IMI

PIC

700 000 includes China 200 000

200 000

172 000

270 000

550 000

200 000

300 000

650 000

300 000

150 000

200 000

200 000

Vapalahti Sironen Hepojoki

Saavalainen

Paavilainen

Balistreri

Julkunen

Teesalu

Kainov

Lundkvist

Saviranta

Reagena Mononen

NetherlancReusken

Slovenia Avsic Zupanc

UH

UH

UH

UH

Utu

Uta

UN

UU

VTT

3 892 000
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RApid Molecular and SEroiogical aSsays and Inhibitors for novel coronavirus

RAMSES I

List of participants

Participant No Participant organisation name Country

1 Coordinator University of Helsinki UH Finland

University of Turku UTU Finland2

University of Tartu UTA Estonia3

University of Uppsala UU Sweden4

Technical Research Centre of Finland VTT Finland5

Finland6 Reagena REAG

7

8

9

10

Table of contents
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i Excellence

Om mission is to respond rapidly to the global public health threat caused by the novel SARS

coronavirus 2 We will build upon existing excellence and preparedness for emerging infectious

diseases allowing us to develop swiftly rapid diagnostic tools for detection of both viral nucleic

acids as well as acute antibody response or past immunity These will be both field deployable and

usable also in low incoming settings which will be of key importance under a pandemic scenario

Pathogen traits and genetic signatures associated with these traits will be assessed in cell culture

and animal models which are also essential for identifying and evaluating both new and

repurposed antivirals In addition we will produce both neutralizing and diagnostic monoclonal

antibodies for therapeutic candidates as well as diagnostic reagents for evaluating e g neutralizing

responses rapidly With our clinical Pis and collaborators in China we will be able to evaluate the

diagnostic tools using clinical samples already collected in China and those accumulating in

Europe All therapeutic and diagnostic tools as well as better understanding of coronavims

emergence will significantly aid preparedness also for future coronavirus outbreaks

1 1 Objectives

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Novel highly pathogenic viruses emerge and cause severely debilitating conditions Most of these

are vector borne and zoonotic viruses with neither vaccines nor drugs for prevention and treatment

This low level of preparedness has been illustrated by the recent outbreaks of Ebola and Zika

viruses and again now by SARS CoV 2 No vaccines and drugs are available for prevention

prophylaxis and treatment of any coronavirus infection in humans Eurosurveillance Editorial

2020 Our consortium will test safe in man broad spectrum antivirals BSAAs as rapidly usable

drug candidatesfor prophylaxis and treatment ofSARS CoV 2 coronavirus infections We will also

analyze the potential ofnatural antiviral substances interferons IFN a fi IFN A and IFN y alone

or in combinations to inhibit the replication ofSARS CoV 2 in cell culture and animal infection
models We will also develop novel protease inhibitors entry inhibitors as well as therapeutic
monoclonal antibodies

OBJECTIVE 2 TO DEVELOP RAPID AND VERSATILE DIAGNOSTIC TOOLS

Timely identification of all infected individuals is a key component in limiting the spread of any

infectious disease Such identification tools are not available as none of die previously developed
methods for detecting coronaviruses are adequate for die detection of SARS CoV 2 Our

consortium will develop a toolboxfor delecting the novel coronavirus SARS CoV 2 in clinical as

well as animal and environmental samples rapidly and reliably in different scenarios and settings
We will also develop tools to monitor antibodies induced against this vims for diagnostic use and

surveillance to understand die epidemiology All these tools will be useful in the search of the

animal reservoir and for identifying odier coronavinises that could pose a future threat

1 2 Relation to the action

2
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Our consortium addresses the topic Development of therapeutics and diagnostics combatting
coronavirus infections H2020 JTI IMI2 2020 21 single stage and the specific challenge to

rapidly gain a better understanding of the newly identified virus especially in relation to potential
clinical and public health measures that can be put to immediate use to improve patients’ health

and or contain the spread of SARS CoV 2

Specific scope of the topic How RAMSES I addresses the programme scope

Development ofantivirals as well as other

types oftherapeutics to address a rapid
response to the current COVID 19 outbreak

By identifying safe to man BSAAs and

effectiveness of interferons as a first line of

therapeutics

By developing therapeutic monoclonal

antibodies

Development oftherapeutics to address the

current and orfuture coronavirus outbreaks

By developing novel antivirals protease
inhibitors entry inhibitors and siRNAs

Development ofdiagnostics ensuring rapid
evaluation ofcandidates based on existing

technologies

By producing a catalog of antigens and vims

isolates for product development

By rapidly developing point of care

immunochroinatographic tests TR FRET

—based tests as well SMIA based tests

By developing a novel point of care RT PCR

method that is rapid and field deployable

Development offast and reliable tools that go

beyond the state ofthe artfor detection of
COVID 19 carriers and symptomatic
individuals suspected ofCOVID 19 infection

1 3 Concept and methodology

a Concept

Our central concept is to address the current threat of SARS CoV 2 by the quick translation of

knowledge and experience gained on other emerging infectious diseases such as the recent Ebola

and Zika virus outbreaks We will bring together a unique mixture of experts in latest technologies
with experts in virology to quickly respond to the current epidemic by a twofold approach of

advanced diagnostic solutions and antiviral treatment We are in an excellent position to tackle this

problem because of ongoing and previous collaboration of the consortium partners which has

already resulted in several breakthroughs in the field including a number of diagnostic rapid tests

already in use and identification of potential drug candidates in use against some of the most devastating
viral diseases Here multiple technological solutions to both point of care and laboratory diagnostics
and treatment of SARS CoV 2 will be developed simultaneously and evaluated using both clinical

samples and animal models In RAMSES I project the new antigens and antibodies will be

developed by the project participants to be utilized in the development of point of care diagnostic
methods such as lateral flow assays These are discussed in detail in the following paragraphs on

methodology

Hie consortium has a unique mixture of both scientific and commercial know how to enable rapid
implementation of the results to diagnostic laboratories and medical manufacturers as well as to the

wider scientific community We bring multinational technological innovation cutting edge virology
and commercial laboratory diagnostics together to tackle the current international health crisis as

3
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well as develop a model for quick response tactics to future epidemics wherein all available

resources are efficiently used and not in competition

Table National and international research and innovation activities linked with the project

DescriptionAcronym Partner

Versatile Emerging infectious disease Observatory generates
and distributes high quality actionable information for evidence

based early warning risk assessment and monitoring of EID

threats by public health ators and researchers in the One Healtli

domain

VEO UH UU

EbolaMoDRAD IMI project on Ebolavirus diagnosticsUH UTU

Arbovirus threats

and disease

associations

A project aiming at discovery and characterization of

viruses vironies in arthropods in Finland and Kenya their

possible disease associations and to understand pathogenesis of

emerging viruses

UH

Preparedness for

Emerging
Infections in

Kenya

One Health project in collaboration with Univ of Nairobi for

screening wildlife domestic animals and febrile patients for

emerging infections in Kenya including capacity building

UH

Business Finland project for commercialization of portable
droplet device for single cell analytics and digital PCR

BropPen UH VTT

Virus host

interactions

A platform of dentification of viral signalling inhibitors

regulating innate immunity as novel targets on drug
development

UTU

City mosquitoes A project investigating how die threats of mosquito bome viral

diseases e g dengue and Japanese encephalitis changes in

rapidly growing mega cities Vietnam India

UU

Avian influenza

—host switch

A project aiming to better understand host switches of avian

influenza virus

UU

The development of new antiviral molecules to block multiple
viruses

CENDRtrap UH

Influenza Genetic susceptibility to severe influenza infectionsUTA

Influenza Influenza diagnosticsUTA

Influenza Novel antivirals against influenzaUTA

Human Exposomic Determinants of Immune Mediated

Diseases EU Horizon 2020 project

HEDIMED VTT

Detection and burden of DengueDengueDetect VTT

4
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Diagnostics of Tick bome infections”

Eurostars

Programme

REAGENA

b Methodology

THERAPEUTICS 6 DIFFERENT SOLUTIONS

The first line of therapeutic compounds against SARS CoV 2 — repurposed drugs and

interferons

Developing novel virus specific vaccines and antiviral dings can be time consuming and cosdy
Bekennan Einav 2015 De Clercq Li 2016 To overcome these issues academic institutions

and pharmaceutical companies focused on repositioning of existing antivirals from one viral disease

to another considering that most viruses utilize the same host factors and pathways to replicate
inside a cell Yu et al 2013 Bekennan Einav 2015 Debing et al 2015 Check Hayden et al

2018 Jaishankar et al 2018 Schor Einav 2018 Yuan et al 2019 Drug repurposing is a

strategy for generating additional value from an existing drug by targeting disease other than that

for which it was originally intended De Clercq Li 2016 It has significant advantages over new

drug discovery and development since chemical synthesis steps manufacturing processes reliable

safety and pharmacokinetic properties in pie clinical animal model and early clinical

developmental phases phase 0 1 and Ha are already done

Here we will start with broad spectrum antivirals BSAAs small molecules that inhibit human

viruses belonging to 2 or more viral families We have recently reviewed BSAAs and summarized

die information on 120 safe in man agents in freely accessible database https drugvirus info

These and other BSAAs may represent drug candidates for prophylaxis and treatment of SARS

CoV 2 infections For example teicoplanin oritavancin dalbavancin monensin and emetine could

be repurposed for treatment of SARS CoV 2 infections Oritavancin dalbavancin and monensin are

approved antibiotics whereas emetine is an anti protozoal ding These drugs have been shown to

inhibit several coronaviruses Figure 1 Shell et al 2019 Zhou et al 2016 Moreover

chloroquine and remdesivir were shown to effectively inhibit SARS CoV 2 virus infection in vitro

Wang et al 2020 In addition clinical investigations into the effectiveness of lopinavir ritonavir

and remdesivir against SARS CoV 2 infections have started recently NCT04252664

NCT0425487 NCT04255017 Other safe in man BSAAs such as hydroxychloroquine and

arbidol may also represent drug candidates for prophylaxis and treatment of SARS CoV 2

coronaviras infections NCT04261517 NCT04260594 A panel of 900 compounds is approached
to be searched for suitable therapeutic approaches Natural antiviral substances interferons are

also an option for treating severely ill SARS CoV 2 patients IFNs are established biological
antiviral substances drugs that can readily be given to humans IFN a p IFN X and IFN y may have

antiviral effects given alone or in combinations and together with other pharmacological antiviral

drugs The antiviral activities of IFNs are systematically tested in in vitro cell culture models and

animal infection experiments
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Figure 1 Safe in man broad spectrum antiviral agents and coronaviiuses they inhibit A snapshot is

taken from https dnigvirus info website Different shadings indicate different development status of

BSAAs Grey shading indicates that the antiviral activity has not been either studied or reported

Protease inhibitors and siRNAs

Viral proteases have been successfully used as targets for die development of efficient Hepatitis C
and HIV antiviral treatments The SARS CoV 2 presents a 3C like cysteine protease 3CL

protease essential for the virus life cycle and thus representing a promising target for the

development of antiviral prophylaxis treatment We have already begun to identify protease
inhibitors against 2019nCoV 3CL protease for the development of therapeutics For this purpose

we will employ a combination of in silico enzymatic biophysical and cell virus based methods

Selected compounds will finally be evaluated in a SARS CoV 2 Ferret infection model

Compounds with inhibitory activity against SARS CoV 2 3CL protease will be identified by
screening SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like

compounds Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV

3CL protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known

SARS 3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of a well established safety profile Thus the use of already
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approved drugs for die treatment SARS CoV 2 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant SARS CoV 2 3CL protease similar to

assays already established in our laboratory partner 4 for analysis of protease inhibitors against
Zika and Tick borne encephalitis viruses Large libraries of approved dings and lead like

compounds will be screened in silico using a combination of molecular docking and molecular

dynamics simulations The binding affinity of the most promising compounds will be estimated

using The Linear interaction energy method LIE The most promising compounds will then be

tested using the FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduced above

Hie structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility

All compounds will be synthetized by Anja Sandstrom group Dept of Medical Chemistry Uppsala
University UU Hie Sandstrom group has vast experience on die design and synthesis of protease
inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration widi Pharmaceutical

companies We have our own BSL3 facility at die Zoonosis Science Center ZSC UU Advance

computational resources will be provided by the Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced

Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska Institute

Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g during 2019

Zika and TBE recombinant proteases They delivered the SARS CoV 2 3CL protease in Feb

2020

Recent technology developed in Julkunen group laboratories UTU Jiang et al 2019a enables

die production of virus specific RNA molecules in high quantities that enable further production of

Dicer cleaved small interfering RNA DsiRNA swarms diat can target multiple regions in viral

genomes Proof of principle analysis of DsiRNA antiviral activity against highly padiogenic H5N1
and other influenza viruses in primary human macrophages and DCs has just recendy been

described by partner 2 Jiang et al 2019b Hie mediod is based on a synthetic large viral RNA

molecule representing conserved viral sequences followed by in vitro synthesis of ssRRNA and

dsRNA molecules by bacteriophage T7 and Plu6 RNA dependent RNA polymerase RdRp
enzymes respectively Jiang et al 2019a SARS like coronaviruses like SARS CoV and SARS

CoV 2 have highly conserved sequences within their genome which enables die construction of a

synthetic 2 3 kb SARS CoV 2 and SARS CoV specific gene fragment Hiis chimeric gene

functions as the template for die production of SARS CoV 2 specific DsiRNA swarm enabling the

analysis of its antiviral potential against die novel coronavirus DsiRNA swarm delivery into target
human primary cells and stable lines have been previously optimized Jiang et al 2019a With this

approach we are able to provide information on die applicability of a DsiRNA approach as an

antiviral substance against SARS CoV 2 In case SARS CoV 2 is inhibited by DsiRNA in in vitro

cell models in primary human macrophages and DCs and in stable cell lines this approach can also

be tested experimental animal models

New antivirals — entry7 inhibitors
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The rationale of this approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will provide
new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral infection

cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and encoded in the

genome of the host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such as membrane

trafficking protein synthesis and immune responses that viruses have to hijack and manipulate to

their advantage To efficiently interfere with viral spreading and its pathogenic outcome we aim to

identify and characterize the host factors essential for die establishment of SARS CoV 2 infection

bodi as individual molecules and as part of regulated networks

Monoclonal antibodies

Monoclonal antibodies are a well known therapy for virus infections The problem is the

characterization and efficient production of diese antibodies Using convalescent plasma is limited

in large scale epidemics and production of immunopotential serum in animals requires eidier an

animal host resistant but infection competent to the vims or a molecule comparable to a vaccine

Our intention is to use new techniques where we analyse convalescent blood for antibody
producing cells sequence and clone die genes generating neutralizing antibodies We thereafter

produce die antibodies as well as truncated bioactive forms which can then be used to study
neutralization efficiency produce better diagnostics and provide a direct dierapeutic measure The

production processes are optimized to enable even large scale production sufficient for drug
production

Building a toolbox for rapid diagnostics

Production of recombinant coronavirus proteins for antibody production and serodiagnostic
tools

A bottle neck for diagnostic applications is often die availability of viruses and viral proteins To

overcome diis problem SARS CoV 2 as well as SARS CoV and MERS CoV structural proteins are

expressed by baculovirus and other transient expression systems Synthetic coronavirus genes

encoding all of die four viral structural proteins S E M and N are inserted into baculovirus and

mammalian expression vectors and proteins are produced as GST and His tagged fusion constructs

to enable their fast and easy purification Protein are also produced in their native form without any

tags Previously partner UTU has successfully expressed and purified SARS CoV and Ebola virus

proteins Ziegler et al 2005 Melen et al 2017 High level expression of SARS CoV 2 SARS

CoV and MERS CoV structural proteins enables die production of polyclonal and monoclonal

antibodies in various animal species Coexpression of CoV surface glycoprotein S and membrane

M protein with or without viral envelope E and nucleoprotein N in die baculovirus likely
enables die production of vims like particles VLPs that are excellent immunogens for antibody
production and targets for serological mediods EIA microarray lateral flow rapid tests to analyse
human IgG and IgM response against SARS MERS and 2019 coronavimses Baculovinis produced
viral structural proteins enable die identification of virus specific immune target proteins that are

specific or common to different coronavirus infections Likely die S protein enables die type

specific serological diagnostics of SARS CoV 2 infections from other dangerous and mild

coronavirus infectious If necessary structural proteins from coronavimses causing mild infections

can be produced for die purpose of differential diagnostics Large scale antibody analyses for

population seroprevalence studies or diagnostics for acute viral infections are carried out by
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classical EIA or novel dual mode microarray immunoassay which allows simultaneous detection of

viral IgG and IgM antibodies against up to 20 different antigens in a single microtiter well format

Kazakova et al 2019 and 2020 The assay was developed to efficiently measure antibody levels

in a quantitative and specific maimer against multiple respiratory viruses or influenza vaccine

antigens Efficient expression of SARS CoV 2 and other coronavirus proteins by baculovirus

ensures basically an unlimited source of viral proteins for multiple immunoassays including rapid
point of care antibody assays An additional advantage of recombinant protein production as

individual proteins and VLPs is that these proteins do not provide any biohazard compared to work

with infective viruses We also use coronavirus S protein encoding genes to create recombinant

Vesicular stomatitis viruses VSV expressing coronavirus surface glycoproteins This enables the

analysis of neutralizing antibodies in lower BSL 2 containment conditions

Multiple approaches to quick antigen and antibody tests

Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is

now an urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies

to SARS CoV 2 both from humans and from animals potential natural reservoirs It is evident

that die spike protein S is the main antigen and we will express the N terminal regions of this

protein to detect sarbecovirus like specific IgM and IgG responses diat will be tested in die formats

below for acute immunity testing In particular the C terminal part of die S contains the receptor

binding domain which is expressed for use in specific tests as rapid proxy neutralization tests see

below A separate test utilizing green fluorescent VS particles is being constructed as a

neutralization test and our consortium can already use die virus isolated in cell culture from

Chinese tourist in Finland for a classical reference neutralization test

We have recendy reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids

or longer megapeptides designed and syndiesized for optimal serological performance can

successfully be used as detection antigens in a Luminex based suspension multiplex minninoassay

SMIA Megapeptides can be created quickly from padiogen sequences which means that we will

have SARS CoV 2 antigens ready for evaluation widiin a few days SARS CoV 2 antigens
peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia will be evaluated

by patient samples provided by our collaborators and by SARS CoV 2 specific sera produced in

mice and rabbits Established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs will be used both

for patient diagnostics and for future rapid and efficient seroepidemiological studies

Point of care POC or point of impact diagnostics is a megatrend in today’s medicine To that end

we have created an innovative diagnostic concept based on time resolved Forster Resonance

Energy Transfer TR FRET for on site rapid measurement of pathogen specific antibodies We

have provided the proof of concept for our patented assay platform dubbed LFRET in

serodiagnosis of infectious diseases such as acute hantavirus and Zika vims infection The assay

relies on simultaneous binding of fluorophore labeled antigen and protein L to an immunoglobulin
molecule thus forming a FRET pair The assay is homogenous i e wash free and after combining
the reaction components labeled antigen labeled protein L and patient sample the results are

ready in about 15 min Our studies show LFRET to have a good performance against the gold
standard tests performed m central laboratories Most recently we demonstrated that LFRET

detects antibodies from mine sample which enables non invasive testing

During RAMSES I we will test the LFRET’s ability to measure anti nCoV 2019 anti CoV

antibodies from serum plasma urine and saliva samples We will also set up a TR FRET based test

for die detection of CoV neutralizing antibodies Our preliminary data shows diat a competitive
assay m which die antibodies of patient serum outcompete die binding of a labelled neutralizing
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monoclonal antibody to the labelled antigen We will employ virus like particles VSYs

pseudotyped with CoV S protein and recombinant CoV S protein as the antigens for setting up the

TR FRET assays

Lateral flow point of care assay technology offers several advantages over the traditional laboratory
methods Lateral flow rapid iimnnnochromatographic assays do not require central laboratory
facilities or equipment and thus can be performed with minimal training in field conditions hospital
wards and doctor’s’ offices Results are available near the patients in minutes rather than hours and

there is no need to send the samples to central laboratories thus shortening the start of appropriate
therapeutic and biosafety measures

For manufacturing the antibody tests we include a company Reagena LTD with long experience in

validating and manufacturing in vitro diagnostic CE marked lateral flow assay e g launched the

world’s first rapid tests for 1 die detection of acute hantavirus infection Hujakka H et al 2001 2

acute tick borne encephalitis TBE Korhonen V P et al 2014 and 3 chemokine CXCL13

Pietikainen et al 2018 in human samples as a marker of Lyme neuroborreliosis LNB patients
Hie result of Reagena rapid tests is read by die ReaScan rapid test reader which reports the result in

a numerical fonn allowing no room for subjective interpretations with similar performance as the

central laboratory enzyme immuno assays In RAMSES I project Reagena will develop and

commercialize lateral flow assay s to detect coronavirus antibodies in human samples widiin 15

minutes after application of die sample on die test

RAPID AND SENSITIVE RT PCR TESTS ARE THE KEY FOR THE DETECTION OF

SARS COV 2 RNA IN PATIENT

Rapid and sensitive RT PCR tests are die key for die detection of SARS CoV 2 RNA in patient
specimens To limit die spread of die epidemics and evaluate die need and length of quarantine
period for increasing number of asymptomatic risk groups of potentially infected individuals diere

is an urgent need for portable point of care tests diat are sensitive enough for even minute amounts

of virus Higher sensitivity to RT PCR infection tests could be achieved by digital PCR dPCR

where the bulk reaction volume of tens of microliters is divided to tens of diousands of

pico nanoliter sized reaction chambers such as water in oil droplets or microwell arrays dPCR

allows veiy accurate and absolute counting of target molecules or copy number variations in the

sample without the need of controls or standard curves and widi significantly enhanced sensitivity
and specificity of the assays Infection monitoring and diagnostics with dPCR is already utilized in

clinical use for many pathogens Li et al 2018 However wider use of dPCR technology in

clinical settings is limited by die large complex expensive relatively slow and low diroughput
equipment e g Bio Rad QX200 and QX ONE ddPCR systems Stilla Technologies Naica Chrystal
Digital PCR Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D Qiagen dPCR Furthermore none of the

systems are portable and quick enough to enable point of care usage of dPCR in remote locations

and for mfection diagnostics where die rapid readout would be often crucial

Saavalainen group UH has invented DropPen a microfluidic chip design actuated by portable
manual pressure device diat allows rapid generation of monodisperse droplets on chip Within these

all in one DropPen chips tens of diousands of dr oplets accumulate into single layer of droplets in a

collection chamber where the target DNA RNA amplification and SybrGreen or TaqMan signal
enhancement takes place in diennocycler The chip is then imaged widi fluorescent microscope and

positive and negative droplets counted with image analysis software Aifona Technologies
Commercial scale mass fabrication process is underway with a novel thermal imprinting process for

polydimediyl siloxane PDMS developed recendy by the VTT partner UH and VTT groups have a

joint commercialization funding from Business Finland to develop DropPen for single cell

analytics and dPCR applications In this EU consortium project the chip and device will be rapidly
10

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367619

applied and validated to point of care diagnostic tool for ultrasensitive and rapid detection of

SARS CoV 2 from human samples We begin from Technology Readiness Level TRL3

experimental proof of concept and aim to rapidly mature during project to at least TRL6 7 or

higher in the 3 year project Rapid commercialization via spin off company co development or

licencing to existing diagnostic companies already during the project would speed up this process

DropPen aims to be the first ever portable point of care tool utilizing dPCR accuracy

INFORMATION RELEVANT TO DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND

DIAGNOSTIC MODALITIES

Several partners UH UTU have previously analysed the replication of emerging viruses including
SARS and MERS CoVs avian influenza and Zika viruses in primary human leukocytes neuronal

cell models and other established stable cell lines Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018

Kuivanen 2016 Osterhmd 2019 Immune cells as resident cells also in the respiratory track of

humans are often the primary targets for viral infections In addition they form the first line defence

against viral pathogens since they play an important role in innate immunity macrophages DCs

and regulating the activation of adaptive immunity DCs Human primary macrophages and DCs

have receptors for SARS CoV and MERS CoV and they can be readily infected by these viruses

Ziegler et al 2005 Tynell et al 2016 However SARS and MERS CoVs do not efficiently
replicate in primary human leukocytes Viral RNA is expressed but there is no efficient translation

of viral RNAs and the production of progeny viruses is impaired However SARS and MERS

CoVs readily replicated in lung originated Caco 3 epithelial cell line Tynell et al 2016 One of

die first tilings to be analysed is to study the replication of SARS CoV 2 in primary human

macrophages and DCs and in other human cell lines This work is done by several partners UH

UTU and UU which all have well functioning BSL 3 facilities for analysing die replication of

SARS CoV 2 It is expected but not known for sure before it is analysed diat the novel SARS

CoV 2 is able to replicate in primary human cells and cell lines since the virus has been efficiently
spreading in die human population

Innate immunity contributes bodi to protection and immunopathology of severe respiratory viral

infections Infections with avian influenza SARS CoV MERS CoV and the novel SARS CoV 2

can in some individuals lead to a severe lung infection and inflammation characterized as an acute

respiratory distress syndrome ARDS Highly pathogenic viruses trigger ARDS more often In

vitro analysis of macrophage and DC cultur es widi highly padiogenic avian H5N1 influenza virus

but not those of seasonal influenza or low padiogenic avian H7N9 viruses indicated diat die H5N1

virus efficiently spreads in primary immune cell cultures and induces a strong inflammatory and

antiviralIFN response Westenius etal 2018 This response may contribute to die development of

ARDS Analysis of SARS CoV 2 infection in primary human immune cell models provides
important information whether die new virus is able to efficiently replicate in macrophages and or

DCs and whether die infection induces strong inflammatory responses The replication of SARS

CoV 2 is analysed by RT PCR to detect die expression of viral RNA and Western blotting and flow

cytometry to analyse viral protein expression in different cell types Viral production is analysed by
classical plaque or TCID50 assays or the secreted virus is quantitated by RT PCR At die same time

host innate cytokine gene expression and activation of host cell signalling padiways are analysed by
established methods Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018 Osterlund et al 2019

Uiese analyses provide information of die pathogenesis of SARS CoV 2 infection in the human

system and may lead to identification of new mechanism in virus

provide novel targets for antiviral therapy diat are targeted to either stimulate antiviral response

and or reduce excessive inflammatory response

host cell interactions and
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Infectious diseases affect both men and women therefore they are relevant to both sexes At

present little is known regarding possible sex and or gender differences in the risk of exposure to

SARS CoV 2 and if sex differences contribute to die varying severity of diese infections

Interestingly there is sex specificity in recognized cases of some zoonotic infections and this has

also been suggested now for SARS CoV 2 As there is a wide gap of knowledge regarding possible
gender differences in the susceptibility disease presentation severity and outcome in SARS CoV

2 infections additional epidemiological studies are sorely needed

1 4 Ambition

Our ambition is to enable versatile and point of care deployable detection of SARS CoV 2

and to provide therapeutics for curtailing the impact of this pandemic while preparing
simultaneously for future coronavirus threats

Hie first line of therapeutic compounds to be tested for use against SARS CoV 2 are those diat

have already been tested and accepted for use in humans Depending on the results and the stocks

available for the drugs we can rapidly translate these or their combinations to trials in patients
when safe levels are known and available Depending on the development of the

epidemic pandemic we will do this either in China or Europe — a separate ethical review will take

place for evaluating the process after preclmical studies are completed Accessing materials to

create a library of monoclonals protecting from virus attachment will commence immediately and

will result in cloning protective antibodies from humans as well as animals As soon as the

candidate MAbs show protection in animal models we will rapidly translate the findings to human

trials

Wlnle the real time RT PCR assays have been already developed and distributed with unforeseen

speed a key hurdle is the availability of the assays in resource poor areas their dependence on

central hospital level laboratory facilities with RT PCR machinery and delays in sample logistics
laboratory queues and workflows All of these are hampering the timely decision making for

individual patients at the point of care or e g individual travellers In particular as some

individuals with SARS CoV 2 may be subclinically infected rapid screening e g at ports of entry
or from environmental samples may be needed in some scenarios The technical solution DropPen
device and chips that we develop and commercialize in this project will bring the outperforming
sensitivity and accuracy of digital PCR concept first time ever to point of care testing of SARS

CoV 2

As already known most individuals contracting die SARS CoV 2 will be mildly and some

subclinically infected These individuals will become immune to SARS CoV 2 often without being
diagnosed during the period of excreting virus and being positive for viral RNA in nucleic acid

tests A complicating issue is also die fact that during the SARS CoV 2 outbreak many more

individuals will be infected by the 150 200 odier human respiratory viruses causing similar

symptoms Furthermore as die clinical course of SARS CoV 2 infection may be prolonged with

severe symptoms beginning only in the second week after the onset of illness serology will play an

important role bodi in the acute diagnostics as well as helping large segments of the population in

an epidemic situation to know whether diey have been already infected and are immune or if diey
are susceptible Serological tests are not available yet and die newly developed tests need to be

very specific and sensitive We have an excellent track record in developing rapid
mimunochromatography tests to zoonotic infections and we will transfer this knowledge to rapidly
provide and upscale production for SARS CoV 2 IgM and IgG tests for diagnostics and immunity
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detection In addition we will use a technology for measuring antibodies competing the neutralizing
antibodies binding to 11C0V receptor binding site to be used as a proxy test of having protective
immunity to SARS CoV 2 Tins will be further useful in a scenario of epidemic returning
repeatedly to an area as known for influenza pandemics or large use of vaccinations and possibly
if level of neutralizing antibodies associates with outcome or course of disease also in patient care

Finally during the 3 years we will gather essential basic information on cellular pathways used by
the SARS CoV 2 as well as innate immunity responses and structural insights to human antibody
response and monitor the viral variants evolving A possibility is that in severe infections die vims

may have mutated in its properties The will help to adjust the diagnostic tests but also to show

“weak points” on the viral replication that could be targeted by antivirals and to e g modify the

antibodies used for tins purpose Furthermore die studies on innate immunity will inform on

possible human use of interferons in therapy already taking place in China Our collaborator at

KAVI institute in Kenya are specifically competent and experienced in running trials on infectious

disease patients

2 Impact

In die current situation of SARS CoV 2 emergence die main way to control die spread is through
identifying rapidly those that are infected efficient contact tracing and quarantines as well as travel

restrictions In tins case as well as in die case of pandemic spread or larger epidemics in Europe or

elsewhere a key component in either control or efficient patient care is rapid reliable and

accessible diagnosis With increasing case numbers burden for the economy and society is lesser if

adequate knowledge on die infection status is acquired instantly for informed decision making As

mild and subclinical cases are known to be common much of the population may not know if diey
have been infected widi die SARS CoV 2 or some odier of die more than 150 respiratory viral

pathogens circulating Being able to either acutely in convalescence or later in retrospect to give
reliable information on immunity will be essential also for normal function of die society — immune

people will not need to be further protected When a safe vaccine will be implemented rapid and

reliable immunity tests will be further helpful in die evaluations The rapid test for molecular

detection of die SARS CoV 2 will also assist in assessing possible viral contaminations in the

environment The method developed in diis project proposal will be applicable in low income

countries which will be the weakest point in contr olling possible pandemic threat
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2 1 Expected impacts

Expected impact Stakeholders Project outcomes

beneficiaries

To contribute to the clinical

management of patients infected

by SARS CoV 2

Patients hospitals and health care

providers pharmaceutical sector

Efficacious therapeutics
identified and made available

Partners 1 2 3 4 5

To contribute to the public health

preparedness and response in the

context of the ongoing epidemic
of SARS CoV 2

Public health sector decision-

makers health care providers
travel sector

Tools for detecting infection and

immunity for rapidly acquiring
knowledge
monitoring and controlling the

spread of infection knowledge of

mutations affecting clinical

outcomes Partners 1 2 4 5 6

for informed

To contribute to knowledge on

SARS CoV 2 infection and

immune responses from cellular

to population level

Scientific community public
health sector decision makers

providers

pharmaceutical and diagnostic
sector

Virus cell interactions and their

inhibitors host responses and

kinetics of infection markers

guiding further

treatment and

health care

revealed

translational

control efforts Partners 1 2 4

To contribute to the diagnosis of

patients infected by SARS CoV

including detection of

Patients public Health care

providers hospitals public health

institutes travel sector

Novel serological and molecular

diagnostic
developed provided produced
evaluated validated and

distributed

tests

2

immunity

Enhanced point of care tools

for use in patient diagnosis and

follow up and in infection control

Partners 1 2 4 5 6

One of the impacts will be use and distribution of novel cutting edge technologies to fight the

pandemic threat While immunochromatography test for rapid serodiagnosis for SARS CoV 2 will

be made with already established production lines to ensure immediate access to and rapid
distribution of the most sensitive and specific teste technologies that are currently available also

new cutting edge methodologies are used to develop teste using e g new Time resolved Forster

Resonance Fluorescent Transfer for detection of antibodies acute infection or immunity developed
by us including a proxy test for neutralizing antibodies We have recently also reported that

peptides of 100 amino acids or longer inegapeptides can successfully be used as detection

antigens in a Luininex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019

Ronnberg 2017 Rizwan 2016 Megapeptides can quickly be createdjust from pathogen genome
sequences which means that we will have 2019nCoV antigens ready for evaluation within a few

days

The methodology also for the molecular diagnosis is unforeseen and will provide for the first time

tiie advantages of a platform on die impact of the DROPPEN test sensitive and accurate digital PCR
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in a portable point of care DropPen platform developed for COV1D 19 diagnostics in this project
This paves die way of die same technology to be rapidly applied later also to other emerging
diagnostic needs e g for point of care testing of antibiotic resistance in bacteria

As this is a new disease and the virus causing it was only recently identified a lot is yet unknown

In order to guide die immediate work ahead it will be essential to fill some of these knowledge
gaps such as die length of excretion of die virus kinetics of antibody responses and correlates of

virus and viral antibody determinants widi clinical outcomes Through die emerging literature and

collaboration with Chinese colleagues at China CDC and Wuhan we will rapidly learn more

details We will exploit and utilize the knowledge on other coronavinises in particular SARS CoV

sharing die same receptors origins and pathways of human emergence However our work will

contribute to die basic knowledge on innate immunity viral attachment and cellular pathways
employed by the virus and diis research done by us and by die international scientific community
will guide the translational work For example die group in Turku leaders in innate immunity
studies of MERS and SARS will lay grounds on how interferons play a role also in therapeutic use

The virus interactions studied in detail by Giuseppe Balistreri’s group will help understand

candidate selection of agents for inhibiting viral attachment or proteases While die research in

Tartu by Denis Kainov’s group of repurposing existing human use accepted compounds will

provide possible treatment modalities tins work will increase our understanding of viral pathways
and identify weak points in the vir al replication

A key factor is to follow the viral mutations emerging within die epidemic and also within the host

how do these affect transmission the clinical picture how do diey affect treatment or resistance

We will closely monitor diis development in real time and adapt die strategies accordingly This

will enable us to adjust biosecurity measures patient management and treatment in tandem with

diese changes

The front most technologies and therapies for combatting emerging infections include use of

monoclonal antibodies preventing the virus from entering cells We will employ both single cell

cloning as well as phage display libraries to select highly binding antibodies for inhibition Rapid
access to the sources of such antibodies is through the Chinese collaborators in diis consortium

Characterization of diese antibodies will further provide new knowledge on the human immune

responses and how they combat the disease This will reveal therapies and vaccine targets for future

development These high binding human antibodies can also be generated de novo widi in vitro

mutations driving enhanced binding enabling increased speed and accuracy in analysis

The societal impact consists of shortened diagnostic time at the place where die patient is first seen

better accessibility of serology both in the society and healdi care possibility to estimate individual

and population level immunity and an increased spectrum of treatment options for the diseased As

we speak we are already doing diese experiments on die SARS CoV 2 virus isolated in Finland

2 2 Measures to maximise impact

a Dissemination and exploitation of results

Hie situation for diis call is exceptional an imminent threat to the wellbeing health and economy
of die whole world While writing this proposal we cannot know how die situation will evolve

whether the epidemic will resolve widi current or heightened control measures or become a

pandemic with direct spread to different regions of die globe or invade die third world e g Africa

Despite diis in all scenarios die rapid dissemination of die results is essential widi issues like

publications or patenting only secondary Therefore all metiiods developed will be immediately
distributed and reported to public health officials and made public for other researchers clinicians
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and other stakeholders whenever applicable and relevant Said that and while using e g BioRxiv

and project websites as well as social media twitter to disseminate the results it is also important
and evident to report all findings in peer reviewed journals to maintain quality control of research

data and reports even if this comes with a time lag With the actual test formats it is also important
that those are made in the standards and formats of best current quality without typical “high gain
high risk” type of agendas This will ensure rapid dissemination of the outcomes to become in use

without delays or significant risks of technical problems in production or eventual use pis see

exploitation Therefore the management WP9 will have specific tasks to maintain frequently
updated website for reporting results and a person dedicated to science communication using
different routes of media Our clinical collaborations abroad and within the project will further be

updated on a weekly or when needed daily basis on die outcomes by a weekly telecon between the

partners and collaborators Particularly we will communicate also widi our Kenyan collaborators

on developments of laboratory testing and controls in Kenya and beyond in Africa Naturally we
will be fully open widi all our results when their quality and significance is ensured widi other

consortia and research groups working on die novel coronavims and its control

In diis situation it is critical diat there is a prompt start for die project actually we have started it

already to ensure that the results will be available when needed in die rapidly emerging situation

Exploitation As for the diagnostic tests there is already a distributor and key opinion leader

network in place to disseminate die rapid iintiimiochromatograpliy tests by an SME Reagena diat

has a solid track record in development and production of high performance rapid tests Detailed

commersialization and distribution plans will be prepared for each diagnostic tool during the

RAMSES I project Similar plans will be developed for other tools An officially approved registry
for clinical patient data and test results will be generated and used according to die current data

protection rules This registry will be used to collect die information for case occurrence and public
healdi purposes Transfer of patient data between research centers will earned out using appropriate
protected data transfer systems Ethics approvals will be applied for in each participating research

centre according to the local rulings

The neutralization tests based on VLPs are typically for use in standard laboratories and die VSV

reagents can be multiplied by diese laboratories or provided by a central laboratory The TR FRET

fonnat tests will require a fluorescence reader which is available in laboratories and which will

further be available from a company to provide a field deployable reader As currently SARS CoV

2 qRT PCR test are already being distributed by several commercial providers in different

laboratory formats there is no need to duplicate what has already been done diere die rapid RT
PCR tests fonnat suggested in diis proposal will make die diagnosis more rapid and accessible to

low income setting why among other dungs we will be testing it in Kenya widi our collaborators at

University of Nairobi KAVI institute

The candidate compounds that will arise from die cell virus interaction and innate immunity
studies followed by studies in animals will be subjected to analysis of further value in clinical use

Evaluation of the selected antivirals

As a first line approach we will select safe in man BSAAs which have shown excellent therapeutic and

minimal side effects in vitro and in vivo We will evaluate the clinical relevance of BSAAs considering
whether drug concentration used for the primary disease indication reaches the pharmacological
concentration needed for the repurposed disease indication We will also estimate effectiveness of treatment

using oiu in vitro and in vivo results In addition we will perform economic evaluation based on die costs of

treatment from the perspective of the health care payer and society These analyses will use relevant

subgroup characteristics to estimate subgroup specific transition probabilities and outcomes i e
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hospitalization rates case fatality ratios quality adjusted life expectancy in the selection of countries

involved in the project for which relevant data is accessible All evaluations will be subjected to statistical

analyses probabilistic sensitivity and variable importance analysis as well as bi variate and threshold

analyses on BSA price and relative efficacy Together with clinicians from China we will prioritize
BSAAs for the treatment of infected patients and draft case study protocols As for the novel therapeutics
wewe will apply for funding and for relevant ethical permits to initiate as many as possible clinical case

studies in accordance with the national and EU regulations Directive 95 46 EC

A consortium agreement with a full data management plan will be formulated as soon as possible
A special focus will be on the managing the ownership and access to key knowledge Consortium

members will make available their research data generated in this project in accordance with the

relevant option of Article 29 3 of the H2020 model grant agreement In a situation of public health

emergency all measures will be taken to provide open access to data

b Communication activities

As noted above the circumstances of this call are exceptional with high pressure to gain rapidly
relevant knowledge on SARS CoV 2 infection and communicate it rapidly The release of new

information still needs to be performed in a controlled way when the reliability of the data is

secured We will have a person dedicated to public information through project website and twitter

accounts and University of Helsinki has specific staff for preparing press releases All relevant

publications will be made accessible when submitted to journals also to public servers BioRxiv

and relevant knowledge is immediately reported to public health officials directly Naturally all

research eventually will lead to peer reviewed open access publications OV and AL are board

members of Emerging Viral Disease Laboratory Network EVD LabNet under ECDC a network

specifically dedicated to rapid laboratory specialist information and communication which will

ensure rapid flow of relevant information from the project and to the project within EU researchers

and ECDC Development of all methods will also be communicated and interactions with the

pharmaceutical and diagnostic industry will be done in early phase for enabling efficient production
of tests developed Depending on the evolving scenario of the epidemic die interactions to the

clinical collaborations will be communicated through our infectious disease specialist collaborators

in Wuhan Nairobi Helsinki and Uppsala

The management WP will ensure communications within the consortium occur through wreekly
telecons between PI s and montly larger consortium meetings either electronically or physically
die groups are reachable widi lh flight distance The clinical collaborators abroad when relevant

are invited to weekly PI meeting or in minimum mondily project general meeting Particularly we

will communicate also widi our Kenyan collaborators on developments of laboratory testing and

controls in Kenya and beyond in Africa Communication widi other researchers in other consortia

and research groups working on the novel coronavirus and its control will be active beyond regular
scientific meetings

The project website is weekly updated and boosted widi active use of other media such as through
project twitter account The RAMSES I website will be the main site where regularly updated
project information results and achievements will be made publicly available in English The

website will include and describe die project’s objectives activities results and outputs such as

publications and presentations A blog will be included as a forum where researchers can convey

tiieir findings and their significance and implications to end users more informally The blog will

also allow the posting of moderated comments and questions from die public The RAMSES I

website will be amended by up to date posts on relevant research findings upcoming meetings
events and other activities in Facebook and Twitter These social media platforms will be die most
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accessible sources of information for the general public in all participating countries and beyond
and also die most accessible media for the public to approach researchers with questions and

comments regarding our work

The main researchers have also actively been in general media for informing public about the SARS

CoV 2 virus and its spread and project members included in tins proposal are involved in capacity
building coordination and communication regarding monitoring control and handling of outbreaks

of zoonotic diseases so there are also various channels for communication

Experience with other projects on Public Health have amply demonstrated that significant effort

needs to be directed at translating the scientific and research outputs into material that is actually
useful to end users Experience has also shown that the required translation process needs to be two

way both the research scientists and the target users need to be ‘educated’ in each other’s

capabilities and language
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3 Implementation

3 1 Work plan — Work packages deliverables

Table 3 1a List ofwork packages

WP Work Package Title Lead Lead Person

Months

Start

Month

End

monthNo No

Repurposed antivirals1 1 24

24
Antivirals 22 1

24
Antivirals 33 1

24
Monoclonal AB4 1

24
Antibody tests5 1

24
Rapid RT PCR tests6 1

24
Animal experimentation7 6

24
Exploitation8 1

24
Management and dissemination9 1
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WPS ANTIBODY TESTS

5 1 EXPRESSION AND ANTIGENICITY

5 2 NEUTRALIZATION TESTS

WP4 MONOCLONAL ABWP1 REPURPOSED

ANTIVIRALS

1 1 BSAA
55 RAPID

1 2 IFN
IMMUNOCHRO 5 4 TR FRET 5 5 SMIA

MATOGRAPHY

WP2 ANTIVIRALS

2 1 PROTEASE

INHIBITORS

2 2 SiRNA

WP6 Rapid RT PCR test
WP3 ANTIVIRALS

ENTRY INHIBITORS

WP7 ANIMAL EXERIMENTATION WP8 EXPLOITATION

Clinical evaluations

Samples data

China Kenya Sweden Finland

WP9 MANAGEMENT AND

DISSEMINATION
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Work package number 1 Lead beneficiary UTA

Antivirals — repurposed drugs interferonsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA uu VTT REAG

Person months per

participant

10 9 30

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

WPLL BSAAs

To catalog and evaluate toxicity and antiviral efficacy of available BSAAs against SARS CoV 2

in cell cultures

To identify BSAA combinations with synergistic and additive effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations against SARS CoV 2 in primary
human cells and organoids
To identify drug targets to elucidate the mode of action of drug substances and to investigate

their on off target and adverse effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations in vivo

WP1 2 Interferons

To analyse die antiviral actions of different doses of type I IFN type II IFN and type
III INFs against SARS CoV 2 in human macrophages DCs and stable cell lines

To study possible synergistic or additive antiviral activity of different IFN types against SARS
CoV 2

To study die antiviral actions of IFNs combined with BSAAs and other potentially effective

antiviral substances against SARS CoV 2

Description of work lead partner and role of participants

Task 1 1 Systematic discovery of novel activities of BSAAs against SARS CoV 2 Partners UTA

UH

Our literature review as well as our proof of concept experiments allowed us to identify 120 safe in

man BSAAs We made a database to bring die underlying information on known as well as

emerging BSAAs into public domain https drugvirus info Here we will test available BSAAs

against SARS CoV 2 in cell culture We will test viability and death of compound drug treated

mock virus infected cells and titer die viral progeny or monitor reporter protein expression as

described in our previous studies Bulanova et al 2017 Ianevski et al 2018 Bosl et al 2019

Hie half maximal cytotoxic concentration CC50 and die half maximal effective concentration

EC50 for each compound will be analysed The relative effectiveness of drugs will be quantified
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as tiie selectivity indexes SI CC50 EC50 We will select BSAAs with SI 3 Thus we will

identify novel activities for BSAs in cell cultures

Task 1 2 BSAA combinations Partners UTA UH

Several BSAAs could be combined to inhibit SARS CoV 2 Combination therapies could result in

better efficacy and decreased toxicity against particular virus and such combinations have become

a standard for the treatment of HIV and HCV To test BSAA combinations we will treat cells with

increasing concentrations of one drug second drug and combinations of the drugs We will infect

the cells with virus and monitor cell viability death The observed responses will be compared with

expected combination responses calculated by means of zero interaction potency ZIP model

Ianevski et ah 2017

We will determine if combinations have synergistic or additive effects on a viral infection using
Bliss Independence and Loewe Additivity models We will also define a spectrum of viral

infections which could be targeted by such combinations ‘magic bullets’ Thus we will identify
promising BSAA combinations

Task 1 3 Ex vivo studies ofBSAAs

We will validate novel activities of selected BSAAs and their combinations in primary human cells

isolated from healthy donors such as human peripheral blood mononuclear cells derived

macrophages and dendritic cells Cell toxicity’ viability and viral titers will be monitored to

validate BSAAs Next we will test the BSAAs in human organoids Organoids virtually
recapitulate viral diseases and serve as an excellent platform for BSAA development including
efficacy evaluation toxicity testing and pharmacokinetics analysis R Vries

https hub4organoids eu human epithelial organoids

Task 1 4 Mechanisms of action of BSAAs

It is important to understand which stage of SARS CoV 2 virus infection BSAAs inhibit For this

we will perform time of compound addition experiments To retrieve information on BSAA targets
we will individually knock out KO corresponding host genes in cell lines using the CR1SPR Cas9

approach 23 KO clones will be selected amplified and validated by DNA sequencing RT qPCRs
and WB analyses KO cells will be infected with appropriate viral strains and cell death viability
and production of infectious virus particles will be monitored Wild type WT cells will be used as

control to determine individual contribution of ding target to viral replication cell response Next

we will analyse iminuno and nemo modulating properties of validated BSAAs using RNA

sequencing cytokine profiling and targeted mass spectrometry as described ni our previous
studies Denisova et at 2014 Fu et ah 2016 Soderholm et ah 2016 Gaelings et ah 2017

Zusinaite et ah 2018

Deliverables

Dl l novel activities of selected BSAAs in cell culture

D1 2 information on MOA of BSAAs
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D1 3 at least 1 efficient BSA combinations

D1 4 validated activities of BSAs or their combinations in vivo
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For each work package

UUandUTUWork package number 2 Lead beneficiary
Antivirals — protease inhibitors and siRNAsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

12 15

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Description of work lead partner and role of participants
Task 2 1 Protease inhibitors Viral proteases have been successfully used as target for the

development of efficient Hepatitis C and HIV antiviral Treatments The 2019nCoV presents a 3C

like cysteine protease 3CL protease essential for the vims life cycle and thus representing a

promising target for the development of antiviral propliylaxis treatment

We have already in Jan 2020 begun to identify protease inhibitors against 2019nCoV 3CL protease
for the development of therapeutics For this purpose we will employ a combination of in sHico

enzymatic biophysical and cell virus based methods Selected compounds will finally be evaluated

in a 2019nCoV Fenet infection model

Compounds with inhibitory activity against 2019nCoV 3CL protease will be identified by screening
SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like compounds
Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV 3CL

protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known SARS

3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of having a well establish safety profile Thus the use of

already approved drugs for the treatment 2019nCoV 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant 2019nCoV 3CL protease similarly to

assays already establish in our laboratory for analyzes of protease inhibitors against Zika and Tick

borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like compounds will be

screened in silico using a combination of molecular docking and molecular dynamics simulations

The binding affinity of the most promising compounds will be estimated using The Linear

interaction energy method LIE The most promising compounds will then be tested using the

FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduce above

The structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility
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All compounds will be synthetized by our collaborator Anja Sandstrom Dept of Medical

Chemistry Uppsala University UU Anja’s group has vast experiences on die design and synthesis
of protease inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with

Pharmaceutical companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center UU

Advance computational resources will be provided by die Uppsala Multidisciplinary Center for

Advanced Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska

Institute Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g duiing
2019 Zika and TBE recombinant proteases They will deliver the 2019nCoV 3CL protease by the

end of Feb 2020

Task 2 2 Recent technology developed by partner 2 and coworkers allows die production of

basically any viral sequences for in vitro production of large quantities of virus specific siRNA

swanns Jiang et al 2019a The technology is based on chimeric SARS CoV 2 sequences in

plasmids that allow in vitro ssRNA synthesis by T7 RNA polymerase followed dsRNA synthesis by
bacteriophage Phi6 RNA dependent RNA polymerase RdRp Up to 3 kb dsRNAs are cleaved by
Giardia mtestmalis Dicer enzyme into 21 23 nt long DsiRNAs creating a swarm of siRNA

molecules widi more than 100 target sequences in the coronavirus RNAs DsiRNA swarm is

transfected into target cells and their ability to inhibit virus replication is monitored by analysing
virus replication by RT PCR Western blotting flow cytometry and viral plaque assay Proof of

principle of die functionality of the assay was demonstrated against highly padiogenic avian and

other influenza strains Jiang et al 2019b In case SARS CoV 2 specific DsiRNA effectively
iidiibits nCoV replication their in vivo efficacy in animal experiments are warranted

Deliverables

D 2 1 Production of recombinant 2019nCoV 3CL protease and establishment of an in vitr o FRET

based enzymatic assay month 1

D 2 2 Determination of 2019nCoV 3CL protease in complex witii a potential inhibitor by x ray

crystallography month 2

D 2 3 In vitro screening by enzymatic assay of known SARS 3CL protease inhibitors against
2019nCoV 3CL protease month 6

D 2 4 In silico screening of approved drugs against other diseases against 2019nCoV 3CL

protease month 5

D 2 5 In vitro screening by enzymatic assay of approved drugs against odier diseases witii

predicted activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7

D 2 6 7m silico screening of non peptidic lead like compounds against 2019nCoV 3CL protease
month 5

D 2 7 In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic lead like compounds with predicted
activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7
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D 2 8 Crystallization of 2Q19nCoV 3CL protease in complex with best identified compounds
mouth 8

D 2 9 Optimization of the best compounds month 11

D 2 10 Cell based testing of optimized compounds month 14

D 2 11 Selection of drug resistance mutations by cell culture assays month 18

D 2 12 Structural study of 2019nCoV 3CL protease drug resistance mutations with x ray

crystallography month 22

B 2 13 Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs and demonstration their efficacy as

antiviral substances month 18

D 2 14 Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in vivo in animal infection

experiments months36

26

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367619

| UHWork package number 3 Lead beneficiary
Antivirals — Entry inhibitorsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA uu VTT REAG

Person months per

participant

30

Start month 1 End

month

36

1 Objectives GB UH

We aim to rapidly identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

The rationale of tins approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will

provide new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral

infection cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and

encoded in die genome of die host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such

as membrane trafficking protein synthesis and immune responses diat viruses have to hijack and

manipulate to their advantage To efficiently interfere widi viral spreading and its pathogenic
outcome we aim to identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

Main objectives

I Identify and characterize all cellular genes required for establishing infection of selected model

viruses by integration of state of the art genome wide CRISPR screens

II Assemble gene networks describing host factors functionally interconnected and essential for

infection by a specific virus or multiple viruses

III Determine die molecular mechanism by which our top ranked host factors regulate viral

replication and identify compounds diat alter die function of die identified cellular factories
i e combinatorial therapy to inhibit viral infection

How the project is linked to previous international and or national research state of the ait Large
scale genetic screens based on state of the art gene editing approaches have been recently
performed to successfully identify key cellular regulators of virus infection1 During die last five

years these studies have led to important discoveries including i the receptors for Ebola virus2

ii pan cellular regulators of vims maturation for mosquito bome epidemic viruses such as

Chikungunya and West Nile vims3 iii antiviral proteins diat are able to restrict infection of

multiple respiratory viruses4 and iv cellular regulators of vir al protein synthesis shared by a broad

range of negative sense RNA viruses such as rabies and measles viruses among others
5
The list

of genes that are either required or that restrict the infection of medically important viruses keeps
growing However die specific host requirements for numerous viruses are mosdy unknown and

litde is known of the cellular repertoire of genes and pathways that play a pro or antiviral role in

infection By integrating two genome wide loss and gain of function screening approaches we

will obtain a comprehensive characterization of how the cell genome as a whole is exploited by
the SARS CoV 2 to favour replication and spreading A schematic workflow of die consortium

project is shown in Figure 1
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Figure 1 Workflow ofthe screening methods currently used by the consortium members GB OV

JH A Genome wide CRISPRi a screensfor indicated viruses B Validation pipeline ofthe screen

top hits and high content imaging approach to pinpoint each identified gene to a specific stage of
the virus life cycle

The results obtained from the screen Figure 1 A will provide a list of genes organized into

functional clusters Using a set of automated image based assays Figure 1 B each of these

clusters will be assigned to a specific stage of the virus life cycle including cell binding and

penetration intracellular delivery of viral genomes viral protein synthesis and genome replication
as well as virion assembly and release Figure 1 B inset Hie technical details of each approach
are outlined in sections 2 of Tills proposal

The top ranked hits obtained from the screen will be systematically characterized by a

combination of cell biology and biochemical approaches including single molecule resolution live-

cell imaging6 and structural studies using Cryo electron microscopy CryoEM \ These techniques
are already established in the laboratories of the consortium members and collaborators As model

systems we will use a SARS CoV 2 isolated in Finland from a patient oil February 10th 2020

Research questions and or hypotheses The strength of the consortium lies on the availability of

quantitative assays to monitor each step of the virus life cycle providing a strong competitive
advantage for the post screening phase of the project
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Our main hypothesis is that by inhibiting or activating cellular factors that play crucial roles

in virus infection we will be able to find new targets for therapeutic intervention In addition

to deciphering the interplay between the vims and the infected cell we have die possibility to

assign new physiological functions to proteins tiiat were previously not characterized

The specific research questions

Ql Which cellular genes are required or restrict 2019NCV infection Utilizing state ofthe art

screening techniques such as CRISPRi and CRISPRa we will systematically identify cellular

factors requiredfor viral infection

Q2 Can we block virus infection by chemical inhibition of the identified cellular genes

required for virus replication To develop resistance to a cellular inhibitor a virus needs to

evolve a different infection strategy
— a process that in nature occurs very slowly Therefore

we aim to inhibit infection utilizing readily available chemical libraries to probe the hits

identified above Biophysical and molecular structure determination of cellular targets in

complex with hit compounds tofurther antiviral development

Expected research results and their anticipated scientific impact potential for scientific

breakthroughs and for promoting scientific renewal The consortium brings together a unique
collection of top notch experts and state of tiie art methods tiiat for the first time will unravel the

complex regulatory networks that constitute viral infection By pinpointing top ranked identified

genes to specific stages of the infection cycle we will expand the current knowledge of virus cell

interactions assign new functions to poorly characterized genes and reveal new targets for antiviral

intervention The specific outcomes are

Rl From screens to single molecules — mapping gene networks In the CRISPRi approach
decreasing the levels of a gene product tiiat is required for a given step of the virus life cycle e g

decreasing the levels of the virus receptor will result in strong inhibition of vims infection

allowing the respective cells to survive Similarly in the CRISPRa approach the npregulation of a

gene product that interferes with virus infection e g a gene related to antiviral innate immunity
will render the cell resistant to infection The combined results obtained from CRISPRi and

CRISPRa will permit us to identify these critical host factors Hie outcome of the screens will be

grouped into functional clusters Each identified gene and gene cluster will be correlated to a

specific stage of the virus life cycle This approach will assign new functions to poorly
characterized cellular factors and unveil key aspects of virus host interactions Rather thanfocusing
on a single gene the outcome of the consortium is to create a map ofgene networks that play key
regulatory roles in the life cycle oftarget virus

R2 Defining the “Achilles’ heel” of virus infections The strength of the consortium lies on the

availability of quantitative assays to monitor each step of the vims life cycle providing a strong

competitive advantage for the post screening phase of the project A key aspect of translation

regulation tiiat we aim to clarify is how viruses are able to produce their proteins while the bulk of

cellular protein synthesis shuts down We believe tins could be the “Achilles’ heel” of virus

infection Protein synthesis and stress responses are also at the core of neurodegenerative diseases

and metabolic dysfunction Thus our discoveries can provide new paradigms of protein synthesis
regulation that can be invaluable to the broad scientific community Finally from the follow up

phase of the CRISPRa we expect to identify host factors with intrinsic antiviral activity
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2 Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
2 2 Research data and material methods and research environment

2 2 1 Research data to be used justifications and information on data collection acquisition and use

considering issues such as intellectual property rights IPR Gene databases structural information

and results from previous screens are all publicly available and will be used according to copyright
and intellectual property regulations of respective mstitutions joumals All data produced during the

project will be available to each of the consortium members under confidentiality agreement

according to University of Helsinki regulations The raw sequencing data will be stored securely at

CSC IT Center for Science https www csc fi liome to which the researchers at University of

Helsinki have access All sequencing data will be made available upon request and after publishing
the major findings the data will also be made available via public repositories such as the Sequence
Read Archive https www ncbi nim nili gQv sra Structural data will be deposited in the public
worldwide Protein Data Base after publication see the DMP for more details

2 2 2 Research methods and how they will contribute to answering the research questions or

confirming die hypotheses or how diey will support die chosen approach The consortium utilizes

carefully selected virus model systems and complementary experimental approaches to elucidate

die genonnc networks of viral infection To this end we will utilize die following key methods

Robust model systems The consortium will rapidly identify the most suitable human cell line to

perform die genome wide screens using fully automated high content image based assays The

screening platforms are already optimized in in several cell lines including lung A549 cells which

will be tested first

Genome wide CRISPRi a screens we will perform two complementary genome scale screens a

loss of function CRISPR interference CRISPRi and a gain of fimction CRISPR activator

CRISPRa screens Bodi mediods target the promoter regions of each human protein coding gene

CRISPRi causes strong gene repression CRISPRa gene activation The feasibility of these

approaches has been recently demonstrated CRISPRa has been successfully employed for

influenza virus4 and for a laboratory strain of ZIKV We will follow a four step screening process

as described by Sanson et ah 2018 Figure 1A 1 generation of stable Cas9 expressing cell lines

already completed in A549 and HeLa 2 transduction of the cell line with die sgRNA library and
selection of successfully transduced cells 3 viral infection and 4 identification of host genes

modulating infection To confirm the robustness of our methodologies and to improve the

likelihood of our success we already have generated the A549 HeLa and SK N SH cells

expressing Cas9 variants which are die cell culture models for other human padiogens such as

RSV ZIKV and TBEV We have performed a CRISPRa screen for RSV and a KO CRISPR screen

has been set up and sequencing is in progress to identify potential host effectors for TBEV

infection If diese cells are not susceptible to infection a CRISPRa screen will identify activators

allowing SARS CoV 2 to replicate effectively in human cells This approach is currently being
used in our lab in collaboration witii consortium members OV and JH for Puumala virus Figure 1

A PUUV Otherwise Vero and MDCK cell lines can be used

Robust platform for follow up studies from gene networks to single molecules In published
studies where CRISPR screens have been used to study virus host interactions only one or two

cellular proteins were chosen for in depth follow up studies We will set up a novel and effective
method to overcome this limitation and validate multiple genes at the same time therefore gaming
thefullpotential ofthe genome wide approach Virus selected\ multiplexed CRISPR mutagenesis’
The sgRNAs of each identified gene will be purchased and introduced by high throughput reverse

transfection into recombinant dCas9 stable cell lines tiiat we have produced in our laboratories

Figure IB
13

To assign each identified gene to a specific stage of virus infection GB has

previously implemented an automated quantitative image based assay platform for several viruses

30

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367619

including RSV Figure 1B inset The same methods have been used for other viruses Flu and

RSV
1415 and will be adapted to the viruses included in tins project Selected hits will be

characterized by single molecule resolution live cell imaging approaches Proof of concept for the

successful implementation of these methodologies is shown in Figure 2

Figure 2 Identification of host regulators of RSV infection using single molecule imaging A

Schematic presentation of the single molecule imaging approaches to study virus mobility and

nanoclustering on the PM uPAINT and upon internalization sdTIM B C Validation oftop hits

identified by genome wide siRNA screenfor RSV Depletion or inhibition ofNa K ATPase subunit

components B inhibits a post entry step of RSV infection arrowheads whereas depletion of
rihosomal component tpL40 C inhibits RSV translation D RSV red spots induces dramatic

time dependent changes in the cellular actin cytoskeleton E Single molecule tracking LifeAct
mEos ofactin dynamins during virus infection Scale bar is 5 pm and the color coding refers to the

timeframe of image acquisition F Quantification of single molecule mobility mean square

displacement MSD pm2s~ ofLifeAct mEos in RSV infected red line or non infected blue line

cells The area under the MSD curve AUC in arbitrary units [a u ] is shown in the inset G

Significant decrease in the mobility ofLifeAct mEos upon virus infection indicates a higher binding
rate ofthe construct to F actin which most likely is the result of induced actin polymerization H

I Changes in actin dynamics upon RSV infection are transient showing a trend ofinitial decrease

and subsequent return of the actin mobility to control levels based on H MSD AUQ I LogjoD
andM1MM quantifications Statistical analyses ofindependent experiments were performed using
the Student’s t test and the statistical significance is indicated as 0 05 0 001 Error bars

are ±SEM
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A novel antiviral molecule to block SARS CoV 2 entry
All viruses whose proteins are cleaved by furin will expose peptides that end with die C terminal

consensus R KxxR KOH The 2019nCOV surface protein has a specific fui in like cleavage site

that is absent in lineage b CoVs including SARS CoV Coutard et al Antiviral Research 2020

Taking advantage of tliis conserved feature as a collaborative effort with Estonian consortium

partner TT we have developed an innovative method to inhibit virus entry using molecules that

selectively bind the R KxxR K sequence present at the surface of multiple viruses Our preliminary
experiments demonstrate that the new antiviral molecule which we called CENDRtrap is effective

in preventing cell entry of Chikungunya virus and Semliki Forest virus both having surface

proteins activated by furin but not vesicular stomatitis virus which is not activated by furin

cleavage We will test our novel approach for the SARS CoV 2 in cell lines primary airway
epithelial cells cultivated in 2D and 3D air liquid interface These cultures are already available in

die lab of GB and currently used for RSV entry studies Coutard et al Antiviral Res 2020

Deliverables

3 1 List of cellular factors patiiways required for SARS CoV 2 Month 6 12

3 2 Identification characterization of available small molecule inhibitors against selected hits

Month 12 24

3 3 Molecular details of interactions between selected hits and viral components Month 24 36
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Work package number 4 Lead beneficiary YTT

Monoclonal ABWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU YTT REAG

Person months per

participant

12 34

Start month 1 End

month

36

Objectives Generation and characterization of neutralizing antibodies from coronavirus patients’s
peripheral blood mononuclear cells

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 4 1 Expression of SARS CoV 2 structural proteins spike S membrane M envelope E

and nucleoprotein N by baculovirus expression Protein are expressed in native form no tag and

as GST and His tagged forms to enable efficient purification of viral fusion proteins Native protein-
expressing baculoviruses are used in Sf9 cell coinfection experiments to produce virus like particles
YLPs VLP production may occur in die present S and M proteins but E and or N proteins may
also be required Efficient SARS CoV 2 recombinant protein and VLP production allows

immunization of various animal species for the production of monoclonal and polyclonal
antibodies Recombinant SARS CoV 2 proteins are used for die development of nCoV specific IgG
and IgM antibody assays in E1A microarray immunoassay and point of care rapid assays

Task 4 2 Generation of recombinant anti coronavirus antibodies VTT

We have two alternative strategies to isolate new neutralizing antibodies The first strategy is based

on cloning antibody genes from human peripheral blood mononuclear cells PBMC while die

second strategy relies on a naive human antibody library
In die first alternative strategy we clone antibody genes from PBMCs collected from voluntary
donors who have survived the SARS CoV 2 infection After total RNA isolation and cDNA

synthesis antibody genes will be amplified by PCR using primer sets targeting the variable regions
of die heavy and light chain coding regions A library of die antibody genes will be cloned to a

phage display vector consisting of different heavy light chain combinations of die original
amplified genes displayed as a single chain Fv fragments fused to at the N terminus of the phage
pill protein
In die second strategy we use a naive human antibody library diat has been constructed at VTT by
combining diverse antibody coding genes from 50 healthy donors Niemi et al 2011 Thus

antibodies are displayed on phage as scFv fragments and the library is ready to use In comparison
to the first strategy the coronavirus specific antibodies in the naive library may have lower affinity
initially but they can be affinity matured in vitro using tar geted random mutagenesis on selected

CDR loop residues followed by screening of the high affinity variants
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Coronavirus specific antibodies will be searched from the phage display libraries by panning
against the coronavims envelope protein S i e the spike protein We will use recombinant

fragments of the S protein produced in UH laboratory containing die external subunits S I and S2

or specifically just truncated fragments containing die receptor binding domain RBD which is a

prominent target of neutralizing antibodies for coronaviruses After 2 4 rounds of panning we will

screen positive clones from miniculture supernatants by ELISA using antigen coated microtiter

plates and or protein arrays at the bottom of the wells Perez Gamarra et ah 2017 Larnminmaki et

ah 2018 Selected clones will be converted to recombinant Fab fragments and produced in E coli

at 1 5 mg amounts for further characterization see Task 2 3 The purified endotoxin free Fab

fragments will also be used for neutralization studies in cell culture models of die vims infection

WP1

Task 4 3 Whole IgG production in CHO cells VTT

We will produce selected antibodies also as whole IgG molecules in CHO hosts For this we use a

mammalian expression vector designed for rapid cloning and production of whole human

antibodies which has been constructed by modifying die pVITRO 1 hygro mcs vector InvivoGen

In diis vector heavy and light chain genes are cloned under different promoters and cloning sites

for VH and VL gene fragments have been designed into die junction regions of the variable and

constant coding regions This expression vector has been used for efficient production of human

antibodies of different isotypes Dodev et ah Scientific reports 2014

Task 4 4 Antibody characterization VTT

Selected antibodies will be characterized by Biacore T200 for affinity and kinetic properties on

rate off rate Specificity and cross reactivity of antibodies to die spike protein of SARS CoV 2

versus diose of other coronaviruses will be determined by an array in well approach i e protein
arrays printed in die bottom of microtiter plate wells Talha et ah 2016 Also die antibody
specificity to variants mutants of the spike protein of SARS CoV 2 will be studied pending die

availability of recombinant proteins and or sequence data for synthetic peptide libraries As a result

we will produce reactivity profiles for the new antibodies consisting of Kd Kon Koff and specificity
for different coronavirus S protein variants

Deliverables brief description and month of delivery
D4 1 Production and purification of recombinant SARS CoV 2 structural proteins and VLPs M12

D4 2 Production of monoclonal and polyclonal antibodies against SARS CoV 2 Ml8

D4 3 Recombinant anti coronavirus antibodies M10

D4 4 Whole IgG molecules for neutralization studies Ml2

D4 5 Antibody reactivity profiles Ml8
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Work package number 5 Lead beneficiary UTU

Antibody testsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

30 4 10 55

Start month 1 End

month

36

Objectives Development of antibody tests

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is now an

urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies to 2019nCoV

both from humans and from animals potential natural reservoirs

WP5 1 UT For antigen production the S M N and E genes of SARS CoV 2 will be synthesized and

cloned into EBB vector with HA tag for use in mammalian and to a GST vector for use in insect cells as

described for ebola and zika viruses Melen et al 2017 Lundberg et al 2019 The respective genes of

other human infecting coronaviruses will serve as controls These and additional S protein constructs will

serve in setting up the TR FRET assays see below We will study the antigenicity of these recombinant

proteins kinetics of IgM and IgG responses as well as cells infected with SARS CoV 2 virus Fimiish strain

or vir al particles purfied from the cell culture media in different formats including IFA and WB using
Finnish case and Chinese collaborators serum panels

CoV infected cells pr oduce the S glycoprotein in abundance and the protein served multiple functions in

viral entry and pathogenesis 1 2 Furin or a related protease cleaves the S protein into S1 and S2 subunits

1 2 The S1 subunit mediates virus binding to cells through its receptor binding domain RBD while the

S2 subunit mediates virus cell membrane fusion Several studies have shown that potent neutralizing
antibodies NAbs against alpha or beta CoVs target the RBD region of the S1 subunit 2 3 We will

develop various assays for the detection ofhuman antibodies to SARS CoV 2 S protein using SI and S2

subunits as well as on RBD region of SARS CoV 2 S protein virus 318 541 aa as the antigens The SI S2

and RBD domains with his tag at C terminus are synthesized alternatively if delays hi gene synthesis we

will amplify them from the SARS CoV 2 Fimiish isolate cloned into pCAGGS vector 4 5 under control

ofCAG promoter and expressed in HEK293T cells In addition we will study the use of alternate

expression systems and fusion tags The corresponding regions of other human infecting coronaviruses will

serve as controls After the initial evaluations we will employ the generated antigens in different assay

formats as detailed below

WP5 2 UH Assays for NAb detection The detection ofNAbs will identify if a person is immune to a

given disease While neutralization tests requires cell cultures maintained at proper biosafety level conditions

BSL 3 for SARS CoV 2 the VSV based neutralization tests are more rapid and simple and require the

more accessible BSL2 To produce a specific assay for distinguishing infections by different coronaviruses

we offer the VSVAG eGFP system in which VSV’s surface glycoprotein G is replaced by the enhanced

green fluorescent protein gene eGFP as adapted hi our laboratory 4 5 The system provides a safe viral

entry model because of its inability to produce infectious progeny vims while cell tropism identical to the

native vims The eGFP marker gene provides identification of infected cells at 12 16 h post infection

Pseudotyping of VSVAG eGFP with SARS CoV 2 S protein will also seive in studying the functions of
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SARS CoV 2 S protein Earlier reports show that a pseudotyped VSV bearing a SARS CoV S protein
truncated A 18 aa from the cytoplasmic domain incorporates into VSV particles more efficiently than the

full length S protein 6 To distinguish between different CoVs we will compare the neutralizing titers of

VSV’s pseudotyped with the S proteins ofvarious coronavimses to those pseudotyped with SARS CoV 2 S

protein

WP 5 3 UU

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids or longer
megapeptides designed and synthesized for optimal serological performance can successfully be used as

detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson2018 2019

Ronnberg 2017 Rizwan 2016 We can quickly create megapeptides from pathogen sequences and we will

thus have SARS CoV 2 antigens ready for evaluation within a few days We will evaluate the SARS CoV 2

antigens peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia using patient

samples provided through collaborators and by SARS CoV 2 specific seta produced in mice and rabbits

during RAMSES I We will employ the established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs for

patient diagnostics and seroepidemiological studies

WP 5 4 UH Hepojoki To enable rapid point of eare type neutralization proxy testing we will modify our

previous approach on TR FRET Time Resolved Forster Reseonance Energy Tranfer in which patient
antibodies compete in binding with mAb against an epitope ofthe test antigen for which we provided the

proof of concept using hantavirus infection as a model Hepojoki S et al J Clin Microbiol 2015 We will

employ libraries generated from PBMCs of those that have recovered of SARS CoV 2 infection in WP4 as

candidate NAbs and test then applicability in TR FRET based assay for NAb detection In addition we will

employ the antibodies generated dining experimental infections on mice using S1 receptor binding domain

for setting up the assays The test development begins by identification of the best antigen recombinant

SARS CoV 2 S protein or its fragments particularly the receptor binding domain SARS CoV 2 VLPs or

VSV pseudotypes with nCoV 2019 S protein and system for antigen production all which are addressed in

WPs 5 1 5 3 We will then set up an LFRET assay based on bacterial superantigen L protein and antigen
binding to the same immunoglobulin molecule to produce a FRET pair for the detection of IgM antibodies

to account for acute disease diagnostics timeline months 0 4 In parallel we will fine time the assay for the

detection of anti nCoV 2019 IgG and IgA antibodies Once we have the NAbs available from WP4

against nCoV 2019 we will set up the assay for the detection ofnCoV 2019 NAbs in patient serum timeline

months 5 12 By the end ofRAMSES I we will have TR FRET based assays for identifying an acute nCoV

2019 infection and determining immunity against nCoV 2019 We estimate to complete the development of

TR FRET assays during 12 months

WP 5 5 REAG Research development and commercialization ofrapid test for the detection of

coronavirus antibodies in human samples REAG will develop a new in vitro diagnostic lateral flow rapid
test for detection of coronavir us specific antibodies in human blood serum and plasma Similar approach
between the members of this consortium has previously led to sensitive and specific commercialized rapid
tests for hantaviruses and tick bome encephalitis
Dining RAMSES I we will develop a unique test which fulfils the general safety and performance
requirements of a diagnostic test set forth in the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD

medical devices We will perform risk assessments according to the ISO 14971 standard We will employ the

antigens described in WPs 5 1 5 3 in the test development and test and optimize the final combination of

materials for the assay In addition we will evaluate the pilot batches ofthe developed tests with human

sample panels obtained dining WP4 We will further provide verification and validation of the developed test

and its manufacturing process to warrant that the produced test fulfills its intended purpose which we will

perform in concert with project partners ofWP4 The final steps in the R D project are the registration

process and preparation of the EU declaration of conformity We will make the new product available

through Reagenas’s distributor s and the key opinion leader network We will advertise the product in

relevant scientific exhibitions and conferences and publish the evaluation results in recognized peer

reviewed scientific journals
The objective is to ensure that the project meets its targets and milestones within budget and time schedules

REAG — Specific tasks

T I Product development process
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T 1 1 Feasibility study
search for critical components such as antigens antibodies carrier molecules detection particles and

assay membranes

preparation and testing of pilot batches

T 1 2 Preparation of design and development plan
T 1 3 Product development

the final combination of the selected materials is optimized
T 1 4 Preparation of design and development report verification validation plan and performance
evaluation plan
T 1 5 Validation and verification of the product and the manufacturing process

production and testing of validation batches

verification of the test

manufacturing process validation

sending the assay kits to be evaluated in WP7

T 1 6 Risk assessment

T 1 7 Post market surveillance plan
T 1 8 Preparation of technical file

T 1 9 Registration process and preparation ofEU declaration of conformity
T2 Commercialization plan
T3 Management of regulatory issues

Reagena follows the mandatoiy guidelines set forth in the EU directive for in vitro diagnostic
devices 98 79 EY and the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD medical devices

In addition risk assessment will be done according to the ISO 14971 standard Reagena’s certified

EN ISO 9001 2015 and EN ISO 13485 2016 Quality Management Systems cover all the processes

T4 Management of IPR issues

Reagena will use its own patented proprietary technology when applicable If needed Reagena will

perform the Freedom to Operate FTO studies through patent attorneys and makes licensing
agreements to have the necessary proprietary rights

Deliverables

Development of clinically applicable SARS CoV 2 specific IgG andlgM antibody assays

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay for detection of coronavirus specific
antibodies in human samples ready for market entry

A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antibodies IgM and IgG inhuman samples
A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antbodies IgM and IgG in animal rodent bat bird samples
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Work package number 6 Lead beneficiary UH

Diagnostic tools RT PCRWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

26 3

Start month 1 End

month

36

Objectives

To develop a novel point of care droplet digital PCR diagnostic platform for sensitive virus RNA

detection from human specimens

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 6 1 DropPen digital RT PCR assay development and proof of concept UH

Feasibility of the previously developed DropPen system with portable manual pressure device and

disposable all in one microfluidic droplet chips in SARS CoV 2 RT PCR diagnostics will be tested

first with recently published and commercially available corona vims specific RT PCR assays

Gorman et al 2019 Oligos fluorescent labelled probes and in vitro transcribed positive control

RNA of die tests will be ordered from European Virus Archive https www european virus

arcliive com evag news widian coronavirus The sensitivity of die DropPen droplet digital assay
will be characterized widi dilution series with die positive control RNA and compared with die

standard RT PCR results of the same assay As soon as clinical samples are available and ediical

permissions granted the sensitivity and specificity of the digital DropPen assay will be studied

further and rapid sample preparation methods evaluated and optimized for DropPen platform
Clinical and epidemiological data of the tested patients and potentially infected carriers will be

analysed retrospectively in order to determine how low virus counts the detection levels can reach

and how well that performs in estimation of quarantine needs of asymptomatic individuals

Along with PCR amplification based assays the SARS CoV 2 RNA targets will be tested also for

isothermal amplification in ambient 40 50 C temperature and rapid detection in less than 30 min

Various available protocols e g RT LAMP RT SIBA and their feasibility sensitivity and

accuracy in DropPen dr oplet digital format will be evaluated Isothermal assays would allow even

faster read out of rapid tests that are not dependent on thermocycler availability enabling the

development of a truly portable point of care test platform for SARS CoV 2

Task 6 2 Product design and mass production process development UH VTT

The proof of concept prototype of die DropPen device and chips will be preliminary piloted within
die consortium with members representing also die future end users such as researchers nurses and

laboratory technicians of the diagnostic laboratories and point of care units Based on their user
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experience and feedback the final changes to the design will be made fabricated and tested in

prototype level After tins the most optimal materials PDMS polydimethyl siloxane or

thermoplastics and mass production methods roll to roll thermal imprinting hot embossing or

injection molding will be selected The pilot runs will take place in VTT premises in Oulu

Finland VTT partners have already experience with PDMS thermal imprinting of DropPen chips in

our ongoing joint project Further processes of chip functionalization and lidding will be set up

Task 6 3 Preparation of the regulative process partnerships and commercialization

Regulatory processes needed for the eventual use of DropPen as diagnostic platform will be defined

and considered throughout the project Validation and verification of the platform and it s imaging
and data analysis components as well as further piloting and performance evaluation both with

consortium partners and in independent customer and end user groups in the health care chain will

be done These include e g medical doctors muses diagnostic laboratories hospitals and health

care centers crematory staff airport and other public transportation staff Once the safety and

performance requirements are met EU Regulation 2017 746 and risk assessments done ISO

14971 standard the registration process and preparation of the EU declaration of conformity will

be finalized Possible fast track approval processes may however apply to diagnostics due to die

emergency of SARS CoV 2 epidemic and these will be applied to DropPen platform if available

Potential partners from diagnostics industry will be actively searched throughout die project in

order to speed up the joint development and or licencing process of die DropPen technology from

academic R D project to diagnostic tool of potentially urgent global need Preliminary discussions

are under way widi die project partner Reagena |
Diagnostica Mirko Brummer Partners and suppliers widi supporting technology such as

fluorescent microscopy and image analysis software are also searched for The current chip
prototype is imaged with standard fluorescent microscopes detecting SybrGreen FAM FITC labels

which are commonly available in research labs and institutes However low cost and mobile

microscope solutions would be optimal for a rapid point of care test environment in future In die

prototype level we currendy use Aiforia image analysis software to count die positive vs negative
droplets Analysis solutions for the future point of care platform will be characterized and

developed duiing die project with potential partner companies or providers

I and Aidian previous Orion10 2e

Along with the regulation and partnerships search market and freedom to operate analyses will be

performed novel IPR created dining die project will be secured and finally the productization and
commercialization plans done widi a go to market strategy

Deliverables

D6 1 Proof of concept data and publication of DropPen digital platform feasibility to SARS CoV 2

diagnostics month 12 18

D6 2 Tested mass fabrication method for the DropPen chips and device month 24

D6 3 Strategic partners and go to market strategy for DropPen platform month 24

Work package number 7 Lead beneficiary UU
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Animal experimentationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

5 40

Start month 1 End

month

36

Objectives

To test newly developed 2019 CoV antivirals in animal models assessing i effect ii toxicity and

ill PK PD

Description ofwork

An effective antiviral for treatment and or prophylaxis of SARS CoV 2 represents a crucially
important step in mitigating the disease This WP will take antiviral candidates identified in WP1 3

from in vitro through two required in vivo steps in preparation for human trials

Rapid testing in relevant animal models is an essential step to get SARS CoV 2 antivirals on the

market as soon as possible To do die testing in an efficient maimer and to satisfy the need for

testing in two distinctly different animal species we will use a step wise approach of mouse and

ferret animal models

Mice constitute a natural first step in animal models because of availability and cost and space

efficiency It is not yet established if SARS CoV 2 infects mice but SARS CoV gives rise to

viremia and clinical signs in aged BALB c mice and thus this will be our first step to establish a

mouse animal model to screen multiple antivirals Of note is diat young BALB c mice do not get
die same clinical picture so inclusion of animals at different ages will be an nnportant variable

Ferrets are the gold standard for influenza studies in mammals can produce ferret to ferret

transmissible SARS CoV infection and is dierefore also likely a suitable model for SARS CoV 2

Josef Jarhult is currently a visiting scientist at die Australian Animal Healdi Laboratory AAHL in

Geelong Australia At AAHL BSL 4 compatible animal facilities and labs are available and pilot
ferret trials to establish an animal model for SARS CoV 2 are being conducted Feb April 2020
Thus we have a ready template on how to set up diis relevant animal SARS CoV 2 model The

ferret model will dien be set up at the BSL 3 animal facility at Karolinska Institute KI

Stockholm Sweden

Newly developed antivirals will be tested with regard to i effect n toxicity and in PK PD Effect

evaluation will be based on mortality clinical signs vims detection by PCR and histopadiology as

compared to untreated controls Toxicity will be assessed by clinical signs clinical chemistry tests

regarding liver heart kidney and muscular damage and histopadiology in treated uninfected

animals as well as in die regular treatment groups Different doses will be used to determine an

appropriate balance of toxicity and effect Antiviral concentrations will be measured in serum and

lung tissue to construct relevant PK PD models
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Deliverables brief description and month of delivery
D7 1 SARS CoV 2 animal model in mice established at KI month 6

D7 2 12 months — Mouse model up and running clinical biochemical virological and

histopathological natural course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental
protocol established month 12

D7 3 Feixet model established at KI learning from method presently being established at AAHL

month 15

D7 4 Pilot testing of first antivir al candidate in mice finished month 18

D7 5 Ferret model up and running clinical biochemical virological and histopathological natural

course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental protocol established 21

month

D7 6 Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse model finished using final optimized
protocol month 24

D7 7 Pilot testing of first antivir al candidate in ferrets finished month 27

D7 8 Testing of at least 4 antiviral candidates in final mouse model finished month 30

D7 9 Testing of at least 2 antiviral candidates in the feixet model finished using final optimized
protocol month 36

D7 10 One antiviral candidate most suitable for testing in primates first human trials month 36

41

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367619

For each work package

Work package number 8 Lead beneficiary UH

EvaluationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

10 4 4 4

Start month 1 End

month

36

Objectives

This WP will focus on coordinating and arranging data and clinical materials for evaluations of the

molecular and serological tests as well as to arrange for clinical testing of the lead antiviral

candidates and analysing the results in the context of patient data Depending on the scenarios —

whether the epidemic will be contained with majority of cases from China full blown global
pandemics or sustained circulation in resource poor countries we have arrangements in place to

secure access to samples and clinical collaboration for the project

Description ofwork

We have already secured collaborative arrangements to have samples from Wuhan China

collaborating with Dr Xiong Yong Director and chief physician Department of infectious disease

Zhongnan hospital Wuhan China as well as Professor Yong Zhen Zhang PhD Head of Department
of Zoonoses National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese CDC

Beijing China the research consortium which was first to report and release the sequence of the

SARS CoV 2 genome

In Kenya we are collaborating with University of Nairobi KAVI institute for clinical research

which is particular ly experienced and authoritative in clinical trials on infectious diseases and with

whom the UH group has also collaborated on preparedness on emerging infections

For Finland and Sweden Professors of Infectious Diseases at universities and university hospitals
of Helsinki and Uppsala are part of the partner teams Prof

respectively and will coordinate additional patient samples and data of relevance to the project in

addition Professor Vapaiahti is a chief physician at UH hospital laboratory with access through
ongoing research projects to patient samples
A separate ethical review will take place for all patient materials and data where relevant due to the

rapid call this was not possible beforehand

10 2e and 10 2b

The patient samples needed for evaluation include respiratory extracts nasopharungeal swabs

nasal aspirates throat swabs conjunctival swabs etc from suspect and diagnosed patients serum

blood urine and fecal samples We will extr act 40 ml of blood from 2 5 recovered patients for

preparing peripheral blood mononuclear cells for subsequent antibody library to screen for
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neutralizing or diagnostic human monoclonal antibodies see WP 4

Our clinical collaborators will test BSAAs or their combinations against drug resistant infections or severe

viral infections For this they will select subjects among infected patients horn the wards or the intensive

care units ICU The assessment for hospitalization will be carried out according to local practices if the

clinician evaluates the patient as not being able to manage at home the patient will be hospitalized As for

those attending ICU the principles of evaluation will be consistent with the Infectious Diseases Society of

America guidelines on community acquired pneumonia 25 The patients will give their written informed

consent For ICU patients consent for sample collection will be received horn relatives or from the patients
after treatment For children consent for sample collection will be received from their parents Clinicians

will treat patients with BSAAs in accordance with good clinical practice study protocols ethics etc Our

clinical partners will also collect medical data and samples from patients duiing and after infection Sample
collection time will depend on the origin ofviral disease and other factors The samples will contain valuable

information to assess the therapeutic and adverse effects of the treatments We will detect viruses in the

samples test host immune factors using standard assays and report the results to the clinicians Clinicians

will invite patients who recovered from viral diseases after treatment with BSAAs to participate in our

annual meetings teleconferences and share their experience on a voluntarily basis All patients’ data and

samples will be treated anonymously The anonymized patient information will include age 0 10 11 20 21

30 and so on sex f m hospitalization yes no date of sample collection week year and diagnosis The

anonymized patient data will be stored in secure local databases under restricted access for only the named

scientists of the present project All patient data and samples will be destroyed at the end of tire project

Deliverables brief description and month of delivery
8 1 Patient respiratory sample panels for evaluation of RT PCR tests

8 2 Patient serum plasma sample panels for evaluation of serological test

8 3 PBMCs for establishing a human antibody library

8 4 Ethical review timelines and conditions oil potential use of antivirals in clinical trials

8 5 Establishment ofpermits and guidelines for possible clinical trials m Nordic

Countries Kenya China depending on pandemic epidemic scenarios
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For each work package

Work package number 9 Lead beneficiary UH

Management and disseminationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

20 1 1 1 1 1

Start month 1 End

month

36

Objectives

To implement the project management structure and oversee the project
To promote awareness and coordinate communication strategy tar geted at die key end users

Description of work

WP9 is responsible for overall consortium management of RAMSES I which consists of die tasks

coordinated by UH Taija Sironen widi the assistance of die other lead investigators and the

management and advisory boards Furthermore dns WP will manage communication and

dissemination efforts with the assistance of UH communications services Timely sharing of

accurate and evidence based information is of key importance in managing die public response to

die emergence of SARS CoV 2

Task 9 1 Implementation of management bodies and decision making processes UH

Task 9 2 Organization of regular meetings managing internal progress reports UH

Task 9 3 Technical and financial reporting to die Commission All partners

Task 9 4 Development of data management plan All partners

Task 9 5 Online visibility and presence Lead UH all partners development of a public website

set up of social media account Twitter and regular press releases and appearances in media

Task 9 5 Coordination of publications UH — ensuring proper acknowledgment of the RAMSES I

project

Deliverables brief

D9 1 Consortium agreement Month 0

D9 2 Project management plan Mondi 1

D9 3 Dissemination and communication plan Mondi 1

D9 4 Data Management Plan Month 6

D9 5 Exploitation Plan Mondi 12
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D9 6 RAMSES I website launched Month 1

D9 7 Communications reports Month 6 12 18 24 30 36
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For each work package

Work package number Lead beneficiary
Work package title

Participant number

Short name ofparticipant
Person months per

participant

Start month 1 End

mont

24

h

Objectives

Description of work

Deliverables brief

Timing of the work packages

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

WP1

WP2

WP3

WP4

WPS

WP6

WP7

WP8
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WP9

Table 3 1c List of Deliverables

Deliverable name Lead

partner

Dissemi

nation

level

Del

month

Nr WP Type

Novel activities of selected BSAAs in cell culture1 1 1 UTA R PU 6

Information on MOA ofBSAAs1 2 1 UTA R PU 6

At least 1 efficient BSAA combination1 3 1 UTA R PU 6

Validated activities of BSAAs or their combinations in

vivo

1 4 1 UTA R PU 36

Production ofrecombinant SARS CoV 2 3CL protease
and establishment of an in vitro FRET based

enzymatic assay

2 1 2 UU R PU 1

DEM

Determination of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with a potential inhibitor by x ray

crystallography

2 2 2 UU R PU 2

In vitro screening by enzymatic assay of known

SARS 3CL protease inhibitors against SARS CoV 2

3CL protease

2 3 2 UU R PU 6

In silico screening of approved drugs against other

diseases against SARS CoV 2 3CL protease

2 4 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of approved
drugs against other diseases with predicted activity
against SARS CoV 2 3CL protease

2 5 2 UU R PU 7

In silico screening of non peptidie lead like

compounds against SARS CoV 2 3CL protease

2 6 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic
lead like compounds with predicted activity against
SARS CoV 2 3CL protease

2 7 2 UU R PU 7

Crystallization of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with best identified compounds

2 8 2 UU R PU 8

Optimization ofthe best compounds2 9 2 UU R PU 11

Cell based testing of optimized compounds2 10 2 UU R PU 14

Selection of drug resistance mutations by cell culture

assays

2 11 2 UU R PU 18

Structural study of SARS CoV 2 3CL protease drug
resistance mutations with x ray crystallography

2 12 2 UU R PU 22

Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs

and demonstration their efficacy as antiviral substances

2 13 2 UTU R PU 18
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2 14
Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in

vivo in animal infection experiments

2 UTU R PU 36

List of cellular factors pathways for SARS CoV 23 1 3 UH R PU 6

Identification characterization of available small

molecule inhibitors against selected hits

3 2 3 UH R PU 18

Molecular details of interactions between selected hits

and viral components

3 3 3 UH R PU 36

Production and purification ofrecombinant SARS

CoV 2 structural proteins and VLPs

4 1 4 UH R PU 12

Production ofmonoclonal and polyclonal antibodies

against SARS CoV 2

4 2 4 VTT

UTU

R PU 18

Patient derived anti coronavirus antibodies4 3 4 VTT R PU 10

Whole IgG molecules for neutralization studies4 4 4 VTT R PU 12

Antibody reactivity profiles4 5 4 VTT R PU 18

UH

Development of clinically applicable SARS CoV 2

specific IgG and IgM antibody assays

5 1 5 UH R PU 24

UTU

REAG

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay

for detection of coronavims specific antibodies in

human samples ready for market entry

5 2 5 REAG R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavims

specific antibodies IgM and IgG in human samples

5 3 5 UU R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavims

specific antbodies IgM and IgG in animal rodent

bat bird samples

5 3 5 UU R PU 36

Proof of concept data and publication of DropPen

digital platform feasibility to SARS CoV 2 diagnostics

6 1 6 UH R PU 18

Tested mass fabrication method for the DropPen chips
and device

6 2 6 UH R PU 24

Strategic partners and go to market strategy for

DropPen platform

6 3 6 UH R PU 24

SARS CoV 2 animal model in mice established at KI7 1 7 UU DEM PU 6

R

Mouse model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

7 2 7 UU DEM PU 12

R

Ferret model established at KI learning from method

presently being established at AAHL

7 3 7 UU DEM PU 15

A

Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished7 4 7 UU DEM PU 18

R

Ferret model up and running clinical biochemical7 5 7 UU DEM PU 21
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virological and liistopatliological natural course of

SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

R

Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse

model finished using final optimized protocol

7 6 7 UU R PU 24

Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets

finished

7 7 7 UU R PU 27

Testing of at least 4 antiviral candidates teste in final

mouse model finished

7 8 7 UU R PU 30

Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret

model finished using final optimized protocol

7 9 7 UU R PU 36

Selection of one antiviral candidate most suitable for

testing in primates first human trials

7 10 7 UU R PU 36

Patient respiratory sample panels for evaluation of RT

PCR test

8 1 8 UH R PU 3

Patient serum plasma sample panels for evaluation of

serological tests

8 2 8 UH R PU 3

PBMCs for establishing a human antibody library8 3 8 UH R PU 3

Ethical review timelines and conditions on potential
use of antivirals in clinical trials

8 4 8 UH R PU 12

Establishment of permits and guidelines for possible
clinical trials in Nordic countries Kenya Cliina

depending on pandemic epidemic scenarios

8 5 8 UH R PU 24

Consortium agreement9 1 9 UH R PU 0

Project management plan9 2 9 UH R PU 1

Dissemination and communication plan9 3 9 UH R PU 1

Data Management Plan9 4 9 UH R PU 6

Exploitation Plan9 5 9 UH R PU 12

RAMSES I website launched9 6 9 UH DEC PU 1

Communications reports9 7 9 UH R PU 6 12

18

24

30 36
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3 2 Management structure milestones and procedures

Due to the special nature of tins call die partners have agreed that die organisational structure and

die decision making protocols will be established during grant agreement negotiations This will

occur at the first workshop of RAMSES 1 to be organized as early as possible UH will coordinate

RAMSES I as a whole and oversee die establishment of effective innovation management team a

scientific advisory board as well as identify a user stakeholder panel

Table 3 2a List of milestones to be updated upon start of the project

Milestone

number

Milestone name Related

WPs

Due

month

Means of

verification

Potential therapeutics identifiedMl 1 4 18 WP reports

Rapid diagnostic tests developedM2 4 6 18 WP reports

Clinically relevant and efficacious
therapeutics evaluated

M3 1 8 36 WP reports

Management and communication

plans established

Initial workshops
organized

M4 9 6

Table 3 2b Critical risks for implementation

Description of risk

indicate level of

likelihood

Low Medium High

WP s Proposed risk mitigation measures

Limited number of antivirals

with novel anti SARS CoV 2

activities

The discoveiy of novel antiviral activities depends on the

choice of cell lines viruses and viral st ains concentration

range and purity of compounds as well as on the endpoint
measurements To overcome these issues we will implement
harmonized antiviral bioactivity data annotation

standardization curation and intra resource integration To

increase the discoveiy rate ofnovel anti SARS CoV 2

antivirals we will also test emerging drag candidates We have

at least 31 drug candidates to test in vitro However we can

combine these agents with each other virus specific antivirals

to identify synergistic additive effects as we did in our

previous studies 21 28

1

Incomplete MOA

information

Task will provide only limited knowledge on MOAs of

antivirals due to technical bottlenecks but we will integrate the

1
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ornics data to reconstitute the global portrait of antivirals’

MOAs as we have done previously27

We have enough BSAAs to test their combinations in vitro

However we can combine BSAAs with virus specific drugs to

identify synergistic additive effects as we did in our previous
studies 2US

No response to treatment

with BSA combinations

1

Failure to obtain ethical

permits

In order to obtain human primary cells amendments to existing
ethical permission will be submitted to the national ethical

committees immediately after the funding decision will

become available The same applies to genetically modified

viral strains and human cells All mouse experiments will be

conducted in collaborators laboratories under existing ethical

permissions following 3R policy

1

Competing IPR There is a risk of competing IPR concerning novel antiviral

activities ofBSAAs We will systematically monitor and

manage the risks at an early stage together with our TTO by

reviewing the scientific literature and patents

1

others

Lack of communication The data is expected to be novel and at the cutting edge of

biomedical research and thus will be published in the best

biomedical and general publication series

1

others

3 3 Consortium as a whole

The objectives of this call request accessing diagnostics of SARS CoV 2 with rapid tests and to

provide possible antivirals which led to collecting die gallery of partners now in this RAMSES I

proposal having relevant experience and excellence and with previous collaborations on

development of tools and test to combat emerging viral infections The partners include an SME

with long traditions in collaborating with academic partners and for producing rapid tests which

have been evaluated to be highly sensitive and specific in the case of other viral diseases REAG

We have groups working on specifically emerging viral zoonoses and doing translational

development research with hospital diagnostic laboratoriees UH UTU UU groups specialized in

antiviral development UTa UU and virus host interactions UH UTU and a group with a novel

concept for nucleic acid testing and infectious disease research on animal models UU This is

supplemented with key collaborators on clinical research from China and Nairobi Altogether the

consortium members share previous successful collaborative projects on including EU grant

funding e g concerning hantaviruses UU and UH ebola preparedness UU UTU zika UH

UTU UTa and VTT The UTU group has worked previously on innate immunity of highly
pathogenic coronaviruses Paivi SaavalaineiTs group has already developed a new approach to

performing RT PCR and the Kamov Vapalahti and Julkunen groups have previously collaborated

on new antivirals and UH and VTT on developing human monoclonal antibodres Each partner

complements the consortium from diagnostic laboratories to technological innovations and basic

and translation research on cellular and molecular interactions The work is already ongoing with

the recently isolated SARS CoV 2 strain from Finland and the partners are in frequent contact all

the time
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The commercialization status is described in more detail in the workpackages and die exploitation
particularly of die rapid serology tests will be immediate

For clinical collaborations die part of die globe most involved depends on which epidemic or

pandemic scenarios will take place thereby we have collaborators for clinical samples and studies

in Europe Kenya and China

Our main clinical collaborators In Nordic countries will include within UU MD Professor of

Infectious Diseases Dr

die Zoonoses Research Center in UU and within UH MD PhD Professor of Infectious Diseases

Senior Medical Officer at Helsinki University Hospital HUH head of Aava

Travel Clinic in Helsinki and die founder and head of Meilahti Vaccination Research Center

MeVac at HUH

widi long track record on studying e g influenza and part of10 2e

Dr 10 2e

For Kenya we collaborate through longstanding collaborations with UH Viral Zoonsoes group and

University of Nairobi KAVI institute of Clinical Research College of Health Sciences University
of Nairobi an institute conducting clinical research projects in Kenya Our main collaborators are

Dr Omu Anzala professor of virology and immunology at die University of Nairobi widi vast

experience in infectious disease research and central figure establishment of KAVI Institute of

Clinical Research He is Principal Investigator and co investigator in several clinical trials and

basic research projects on HIV Ebola and influenza among others He has a rich network of

collaborators and research partners across die country and die globe He is also a member and

consultant for various local and international bodies including a taskforce on die 2019 novel

coronavirus Ministry of Health Kenya Within KAVI another important team member and

collaborator is Dr Moses Masika a physician lecturer and research scientist specialized in tropical
and infectious diseases and global health leadership and management who is also leading efforts to

improve laboratory infrastructure and skills for diagnosis of emerging and reemerging padiogens
through next generation sequencing Author in article Ommeh et al Genetic evidence of MERS

CoV in camels in Kenya Virol Sin 2018

In China we collaborate widi Dr Xiong Yong Director and chief physician in die department of

infectious disease Zhongnan hospital Wuhan China who has currendy involvement in two papers
about nCoV outbreak Wang et al Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019

Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan China JAMA 2020 and Jin et al A rapid advice

guideline for die diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus SARS CoV 2 infected

pneumonia standard version Mil Med Res 2020

In China we collaborate also widi Professor Yong Zhen Zhang Professor and head of die Dept of

Zoonoses at National Institute for Communicable Disease Control and Prevantion Chinese CDC

Beijing China An mtertnationally known scholar on zoonotic viruses virus discovery and the

leader of die consortium who first identified die causative agent Wu Zhao Holmes Zhang YZ1

A new coronavirus associated widi human respiratory disease in China Nature 2020

3 4 Resources to be committed
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Tables for section 3 4

Table 3 4a Summary of staff effort

Please indicate the number ofperson months over the whole duration oftheplanned work for each

workpackage for each participant Identify the workpackage leadet for each WP by showing the

relevantperson monthfigure in bold

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WPS WP9 Total Person

Months per

Participant

UH

UTU

UTA

UU

VTT

REAG

Total

Table 3 4b ‘Other direct cost’ items travel equipment other goods and services costs of

internally invoiced goods and services large research infrastructure

1 UH Cost Justification

Travel project workshops and scientific meetings

Equipment
Other goods and

services

Reagents and laboratory consumables outsourcing to Kenya
and China

Costs of internally
invoiced goods and

services MGA Art

6 2 D 5}
Total

2 UTU Cost Justification

€
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Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

Sequencing proteomics and antibody productionOther goods and

services

All laboratory reagents kits cell culture media sera chemical

publication costs

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

3 UTA Cost Justification

si
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment small equipment updates
Other goods and

services

laboratory consumables

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

4 UU Cost Justification

Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment
Other goods and

services

laboratory consumables animal experimentation

Costs of internally
invoiced goods and

Total

5 VTT Cost Justification

Q
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

laboratory consumablesOther goods and

services

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

6 REAG Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and Reagents and materials for assay development
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services

Costs of internally
invoiced

Total

7 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

8 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

9 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

10 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total
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On 27 February 2020 the first case of COVID 19 was diagnosed in the Netherlands [1] By 6 March

the number of cases had increased to 128 [2] Most of these cases had a travel history to northern

Italy or had been in close household contact with a laboratory confirmed case For 15 of the 128

cases the source of infection had not been determined In the province of Noord Brabant the

source of infection could not be established for 7 of the total of 35 cases in the province while some

cases elsewhere in the Netherlands were also linked to Noord Brabant own data RIVM

Furthermore in a hospital that offered low threshold testing for employees with respiratory

complaints a few health care workers HCW had tested positive for SARS CoV 2 On Friday 6

March the Dutch National Outbreak Management Team OMT convened to discuss the COVID 19

situation in the Netherlands The OMT decided that an urgent risk assessment was needed of

possible community transmission in the province of Noord Brabant The hospitals were asked to

offer the screening to HCW and share the results by Monday 9 March to advise governmental

decision makers about additional control measures

Study

It was decided to approach the assessment of possible community transmission in Noord Brabant

through sampling of HCW in hospitals in the province A focus on HCW would simplify sampling at

such short notice of adequate numbers of persons with mild respiratory symptoms coughing and or

sore throat and or common cold without a known epidemiological link for SARS CoV 2 travel to

high risk areas close contact with confirmed case Furthermore knowledge of the status of SARS

CoV 2 infection among HCW would provide important insight for the participating hospitals in the

infection status among their personnel and would inform hospital policies on testing algorithms for

their personnel and on infection prevention measures

Seven hospitals in the province of Noord Brabant were approached Friday afternoon and Saturday

morning 6 and 7 March 2020 with the request to test HCW through Sunday 8 March Some
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hospitals indicated that they had already started sampling HCW as part of their hospital policy

Others had no such policy but were testing all patients that presented at the emergency ward with

respiratory complaints In addition two hospitals just outside Noord Brabant with a large proportion

of staff residing in the affected province participated in the assessment figure 1 The participating

hospitals were asked to offer the screening to HCW and share the results of the testing by 14 00

Monday 9 March 2020 Upper respiratory tract specimens throat and or nasopharyngeal swab

were collected Testing was based on an uniform national protocol based on Corman et al [Vj that

was rolled out by two central laboratories in the Netherlands Testing was done either locally or in

one of the two central laboratories in the Netherlands Ethical approval was not required for this

study as only anonymous aggregated data were used and no medical interventions were made on

human subjects Sampling of HCW or patients was part of hospital policy

Results

In the period 6 8 March 2020 a total of 1097 HCW in nine hospitals range 11 294 were tested for

SARS CoV 2 of whom 45 4 1 were found positive figure 1 Six hospitals had positive HCW of

which two Amphia hospital in Breda and Elisabeth Tweesteden hospital in Tilburg accounted for 38

of the 45 positive HCWs The percentage positive HCW per hospital varied between 0 and 9 5

with the highest percentages in Amphia hospital 4 2 Bernhoven hospital in Uden 5 6 and

Elizabeth Tweesteden hospital 9 5 Additionally seven hospitals Amphia Bernhoven Jeroen

Bosch hospital in s Hertogenbosch Bravis hospital in Roosendaal Catharina hospital in Eindhoven

Elisabeth Tweesteden Radboudumc in Nijmegen had already tested HCW in the period 27

February 6 March 2020 They reported 10 positive HCW among 400 tested 2 5 The percentage

positive HCW per hospital varied between 0 and 5 6 in this period with the highest percentage in

Jeroen Bosch hospital
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In total in the period 27 February 8 March 2020 four of the nine hospitals had tested 786 patients

with respiratory complaints of whom 27 3 4 were positive The percentage positive patients

varied between 1 1 and 16 2 with the highest percentage in Bernhoven hospital

Background and Discussion

Since its first emergence in China in December 2019 a novel human pathogenic coronavirus named

SARS CoV 2 has caused a pandemic affecting 134 countries with a total of 142 539 cases with 5393

deaths by 14 March 2020 [Y] SARS CoV 2 causes a disease named COVID 19 that is characterized

by a spectrum of illness ranging from subclinical mild respiratory disease to severe acute respiratory

illness Fatal outcome was reported in the largest study from China to be 2 3 [Wu and McGoogan

2020] As at 15 March 2020 the Netherlands had officially registered 1135 patients with the

majority of cases in the south western part of the country [c] Currently 15 March 2020 evidence

is accumulating for unnoticed community transmission in provinces Noord Brabant and Limburg

with sporadic cases with unknown sources of infection elsewhere in the country

A two day rapid study among nine hospitals with HCW working and or residing in an area of the

Netherlands with suspected community transmission showed that 3 9 of hospital staff with mild

respiratory symptoms were infected with SARS CoV 2 The observed geographic differences in

positivity rates among HCW demonstrated focality of SARS CoV 2 infection with foci in the region

Breda Tilburg and Uden SARS CoV 2 infections amongst patients with respiratory complaints were

primarily found in the hospital in Uden Source and contact tracing was started by the regional

public health service upon positive testing in the patients

The results of the rapid assessment confirmed the suspicions at the OMT meeting on 6 March 2020

that unnoticed community transmission was ongoing in parts of Noord Brabant The results directly

informed decision making for control measures at the national level 9 March and subsequently for
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additional regional measures 10 March The study supported the implemented mitigation policy

that was advised by the OMT on 6 March in anticipation of the results of the assessment [x] The

additional measures undertaken by regional authorities involved enforcing social distancing by

requesting inhabitants of Noord Brabant to practice self isolation at home when they developed a

cough symptoms of common cold and or a fever Furthermore a ban of public events involving

more than 1000 people was implemented in this province [d] As the epidemiological situation

developed on 12 March 2020 self isolation upon mild respiratory symptoms was implemented for

the whole country together with a ban of events with more than 100 people [e] Tailored advice

was issued for the elderly persons belonging to medical risk groups and for persons involved with

their care

Here we used SARS CoV 2 infection rates among HCW with mild respiratory complaints without an

epidemiological link as a proxy for community transmission As the study had to be conducted under

enormous time constraints to be started and completed within two days to be able to rapidly

inform urgent decision making there was no opportunity to roll out a standardized study protocol

Nevertheless data provided by the WHO China joint mission on COVID 19 supports our approach

The mission report indicated that there were 2055 laboratory confirmed cases of COVID 2019

among HCW from 476 hospitals in China Close investigation into these cases revealed that most of

these could be traced back to exposure in households rather than in a health care setting [f]

We interpret the prevalence of almost 4 among HCW with mild respiratory illness and no

epidemiological link as high and of concern It suggests unnoticed community transmission with a

potential risk of nosocomial transmission Further evidence for ongoing community transmission is

provided by the Nivel Primary Care Database sentinel surveillance for influenza like illness ILI and

other acute respiratory infections ARI While this is a small group of about 40 practices covering

0 8 of the Dutch population by 14 March eight ILI or ARI patients had tested positive 1 109 0 9

with a collection date in week 10 and 7 84 8 3 in week 11 so far The epidemiological situation in
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the Netherlands and elsewhere is rapidly developing and additional measures involving further

restrictions in the social life in the country are being prepared
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In total inthe period 27 February 8 March 2020 fourof the nine hospitals hadtested 786patients49
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i Excellence

Om mission is to respond rapidly to the global public health threat caused by the novel SARS

coronavirus 2 We will build upon existing excellence and preparedness for emerging infectious

diseases allowing us to develop swiftly rapid diagnostic tools for detection of both viral nucleic

acids as well as acute antibody response or past immunity These will be both field deployable and

usable also in low income settings which will be of key importance in the current pandemic These

tools are not only needed for limiting die spread of SARS coronavirus 2 during the initial phase of

die pandemic but also for die relaxation of the control measures Pathogen traits and genetic

signatures associated with these traits will be assessed in cell culture and animal models which are

also essential for identifying and evaluating bodi new and repurposed antivirals In addition we

will produce bodi neutralizing and diagnostic monoclonal antibodies for therapeutic candidates as

well as diagnostic reagents for evaluating e g neutralizing responses rapidly Witii our clinical Pis

we will be able to evaluate the diagnostic tools using clinical samples accumulating in Europe
China and Kenya All therapeutic and diagnostic tools as well as better understanding of

coronavirus emergence will significantly aid preparedness also for future coronavirus outbreaks

1 1 Objectives

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Novel highly pathogenic viruses emerge and cause severely debilitating conditions Most of these

are vector bome and zoonotic viruses with neither vaccines nor drugs for prevention and treatment

This low level of preparedness has been illustrated by the recent outbreaks of Ebola and Zika

viruses and again now by SARS CoV 2 No vaccines and drugs are available for prevention

prophylaxis and treatment of any coronavirus infection in humans Eurosurveillance Editorial

2020 Our consortium will identify and develop anti SARS CoV 2 antivirals for prophylaxis and

treatment ofSARS CoV 2 infections These include re positioning ofsqfe in man antivirals We will

also analyze the potential ofnatural antiviral substances interferons IFN a f IFN A and IFN y

alone or in combinations to inhibit the replication of SARS CoV 2 We will also develop novel

protease inhibitors entry inhibitors as well as therapeutic monoclonal antibodies and their

combinations to address the current andfuture coronavirus outbreaks

OBJECTIVE 2 TO DEVELOP RAPID AND VERSATILE DIAGNOSTIC TOOLS

Timely identification of all infected mdividuals is a key component in limiting the spread of any

infectious disease both during the initial phases of a pandemic and during the relaxation of contr ol

measures Such identification tools were not initially available as none of the previously developed
methods for detecting coronaviruses were adequate for the detection of SARS CoV 2 Now the

worldwide demand for SARS CoV 2 diagnostic tests is on an unprecedented scale and alternative

approaches for testing are urgently needed Our consortium will develop a toolboxfor detecting the

novel coronavirus SARS CoV 2 in clinical as well as animal and environmental samples rapidly
and reliably in different scenarios and settings RAMSES I will also develop tools to monitor

antibodies induced against this virus for diagnostic use and surveillance to understand the

epidemiology All these tools will also be useful in the search of the animal reservoir and for

identifying other coronaviruses that could pose a future threat

2
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1 2 Relation to the action

Our consortium addresses the topic Development of therapeutics and diagnostics combatting
coronavirus infections H2020 JTI IMI2 2020 21 single stage and the specific challenge to

rapidly gain a better understanding of the newly identified vims especially in relation to potential
clinical and public health measures that can be put to immediate use to improve patients health

and or contain the spread of SARS CoV 2

Specific scope of the topic How RAMSES I addresses the programme scope

Development ofantivirals as well as other

types oftherapeutics to address a rapid
response to the current COVID 19 outbreak

By summarizing available information on

therapeutics in freely accessible database

By validating known safe in man antiviral

agents interferons and their combinations

against SRAS CoV 2 infections

By developing therapeutic monoclonal

antibodies

Development oftherapeutics to address the

current and orfuture coronavirus outbreaks

By identifying novel antiviral agents protease
inhibitors entiy inhibitors and siRNAs and

developing monoclonal antibodies against
SRAS CoV 2 infections

Development ofdiagnostics ensuring rapid
evaluation ofcandidates based on existing
technologies

By producing a catalog of antigens and vims

isolates for product development

By rapidly developing point of care

lmmimochromatographic tests ELISA test kits

TR FRET based tests as well SMIA based

tests

By developing a novel point of care RT PCR

method that is rapid and field deployable

Development offast and reliable tools that go

beyond the state ofthe artfor detection of
COVID 19 carriers and symptomatic
individuals suspected ofCOVID 19 infection

WHAT TO ADD HERE

1 3 Concept and methodology

a Concept

Our central concept is to address die current threat of SARS CoV 2 by the quick translation of

knowledge and experience gained on other emerging infectious diseases such as the 2009 influenza

pandemic and the recent Ebola and Zika virus outbreaks We will bring together a unique mixture

of experts in latest technologies with experts in virology to quickly respond to the current epidemic
by a twofold approach of advanced diagnostic solutions and antiviral treatment We are in an

excellent position to tackle this problem because of close clinical contacts and responsibilities and

ongoing and previous collaboration of the consortium partners which has already resulted in

several breakthroughs in the field including a number of diagnostic rapid tests already in use and

identification of potential drug candidates in use against some of the most devastating viral

diseases Here multiple technological solutions to both point of care and laboratory diagnostics and

3
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treatment of SARS CoV 2 will be developed simultaneously and evaluated using both clinical

samples and animal models In RAMSES I project the new antigens and antibodies will be

developed by the project participants to be utilized in the development of point of care diagnostic
methods such as lateral flow assays These are discussed in detail in the following paragraphs on

methodology

The consortium has a unique mixture of both scientific and commercial know how to enable rapid
implementation of die results to diagnostic laboratories and medical manufacturers as well as to the

wider scientific community We bring multinational technological innovation cutting edge virology
and commercial laboratory diagnostics together to tackle die current international health crisis as

well as develop a model for quick response tactics to future epidemics wherein all available

resources are efficiently used and not in competition

Table National and international research and innovation activities linked with the project

DescriptionAcronym Partner

Versatile Emerging infectious disease Observatory generates
and distributes high quality actionable information for evidence

based early warning risk assessment and monitoring of EID

threats by public health ators and researchers in die One Health

domain

VEO UH UU

EbolaMoDRAD IMI project on Ebolavirus diagnosticsUH UTU

Arbovirus threats

and disease

associations

A project aiming at discovery and characterization of

viruses viromes in arthropods in Finland and Kenya their

possible disease associations and to understand pathogenesis of

emerging viruses

UH

Preparedness for

Emerging
Infections in

Kenya

One Healdi project in collaboration widi Univ of Nairobi for

screening wildlife domestic animals and febrile patients for

emerging infections in Kenya including capacity building

UH

Business Finland project for commercialization of portable
droplet device for single cell analytics and digital PCR

BropPen UH VTT

A novel commercialization platform for optimization of

monoclonal antibody production in hamster CHO cells

SmaiHD UH

Virus host

interactions

A platform of dentification of viral signalling inhibitors

regulating innate immunity as novel targets on drug
development

UTU

Viral immunity
and

serodiagnostics

Systematic identification of immune target molecules and

production of recombinant viral proteins by eukaryotic
expression systems for diagnostic and research purposes

UTU

City mosquitoes A project investigating how die threats of mosquito bome viral

diseases e g dengue and Japanese encephalitis changes in

rapidly growing mega cities Vietnam India

UU

4
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Avian influenza

—host switch

A project aiming to better understand host switches of avian

influenza virus

UU

The development of new antiviral molecules to block multiple
viruses

CENDRtrap UH

Influenza Genetic susceptibility to severe influenza infectionsUTA

Influenza Influenza diagnosticsUTA

Influenza Novel antivirals against influenzaUTA

Human Exposomic Determinants of Immune Mediated

Diseases EU Horizon 2020 project

HEDIMED VTT

Detection and burden of DengueDengueDetect VTT

HTRob Development of high throughput selection and screening
methods for antibody libraries

VTT

Horizon 2020

Phase 1

Phase 1 feasibility study during May — October 2015REAGENA

The coordinator and industrial partner in the project “Rapid
Diagnostics of Tick borne infections”

Eurostars

Programme

REAGENA

Production of antigens and pseudoparticle based vims

neutralization tests collection of validation materials e g

serum feces production of validation panels

EVAg RIVM

MOU China Development and implementation of multiplex assays for

seroprevaleuce studies for ARBO viruses and respiratory
viruses

RIVM

Micro array
Caribbean

Development of a multiplex assay for surveillance of emerging
ARBO viruses in the Caribbean

RIVM

The European Vims Archive Global EVAg is a nonprofit
organization that mobilizes a global network with expertise in

virology to collect and distribute viruses and derived products

EVA GLOBAL UL

Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens
at EU level

EMERGE UL

Strengthened International HeAltli Regulations and

Preparedness in the EU

SHARP UL

b Methodology

THERAPEUTICS 6 DIFFERENT SOLUTIONS
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The first line of therapeutic compounds against SARS CoV 2 — repurposed drugs and

interferons

Developing novel virus specific vaccines and antiviral drugs is time consuming and costly
Bekerman Einav 2015 De Clercq Li 2016 Academic institutions and pharmaceutical
companies focus on repositioning existing antivirals from one viral disease to another as many

viruses utilize the same host factors and pathways to replicate inside a cell Yu et al 2013

Bekerman Einav 2015 Debing et al 2015 Check Hayden et al 2018 Jaisliankar et al 2018

Schor Einav 2018 Yuan et al 2019 Drug repurposing is a strategy for creating value for

existing drugs by targeting disease other than that for which it was originally intended De Clercq
Li 2016 This strategy has significant tune and financial advantages over new drug discovery and

development as Chemistry Manufacturing and Controls CMC preclinical and clinical safety
testing phaimacokmetic dynamic efficacy studies and clmical and commercial development are

already done

Here we will start with safe in man broad spectrum antivirals BSAAs BSAAs are small

molecules that inhibit human viruses belonging to 2 viral families and that passed phase 1 safety
of clinical trials We have recently reviewed BSAAs and summarized die information on 120

BSAAs in freely accessible database https drugviius info 46 agents have been shown to inhibit

several human coronaviruses Fig 1 These BSAAs or their combinations may represent drug
candidates for prophylaxis and treatment of SARS CoV 2 infections For example remdesivir is

currently being tested on 761 patients in a randomized double blind study and results are expected
in the next few weeks The medicine is also being tested in several western countries with

preliminary
Chloroquine phosphate eg resochin and hydroxychloroquine eg plaquenil are anti malarial

drugs They have been tested on 285 critically ill Covid 19 patients between die ages of 18 and 65

and right now these drugs are being tested in 18 clinical trials in China One of these studies

investigate hydroxychloroquine as a preventive treatment for healthy people widi close contact with

infected Favipiravir has recently been successfully studied as a treatment for COVID 19 in 70

patients Lopinavir ritonavir which is typically used for HIV treatment is also being tested in

several clinical studies Other safe in man BSAAs such as teicoplanin oritavancin dalbavancin

monensin and emetine could be repurposed for treatment of SARS CoV 2 infections Oritavancin

dalbavancin and monensin are approved antibiotics whereas emetine is an anti protozoal drug

results https chnlcaltrials gov ct2 results7term remdesivir cond virus

6
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Figure 1 Safe in man broad spectrum antiviral agents and coronaviruses they inliibit A snapshot is

taken from https dnigvirus info website Different shadings indicate different development status of

BSAAs Grey shading indicates that the antiviral activity has not been either studied or reported

Natural antiviral substances interferons are also an option for heating severely ill SARS CoV 2

patients IFNs are established biological antiviral substances dmgs that can readily be given to

humans IFN a p IFN X and IFN y may have antiviral effects given alone or in combinations and

together with other pharmacological antiviral drugs The antiviral activities of IFNs are

systematically tested in in vitro cell culture models and animal infection experiments

Protease inhibitors and siRNAs

Viral proteases have been successfully used as targets for the development of efficient Hepatitis C
and HIV antiviral treatments The SARS CoV 2 presents a 3C like cysteine protease 3CL

protease essential for the virus life cycle and thus representing a promising target for the

development of antiviral prophylaxis treatment We have already begun to identify protease
inhibitors against 2019nCoV 3CL protease for the development of therapeutics For this purpose

we will employ a combination of in silico enzymatic biophysical and cell virus based methods

Selected compounds will finally be evaluated in a SARS CoV 2 Fenet infection model
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Compounds with inhibitory activity against SARS CoV 2 3CL protease will be identified by
screening SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like

compounds Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV

3CL protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known

SARS 3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of a well established safety profile Thus the use of already
approved drugs for the treatment SARS CoV 2 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant SARS CoV 2 3CL protease similar to

assays already established in our laboratory partner 4 for analysis of protease inhibitors against
Zika and Tick borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like

compounds will be screened in silico using a combination of molecular docking and molecular

dynamics simulations The binding affinity of the most promising compounds will be estimated

using The Linear’ interaction energy method LIE The most promising compounds will then be

tested using the FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduced above

Hie structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds variants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility

All compounds will be synthetized by Anja Sandstrom group Dept of Medical Chemistry Uppsala
University UU The Sandstrom group has vast experience on the design and synthesis of protease
inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with Pharmaceutical

companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center ZSC UU Advance

computational resources will be provided by the Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced

Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska Institute

Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g during 2019

Zika and TBE recombinant proteases They delivered the SARS CoV 2 3CL protease in Feb

2020

Recent technology developed in Julkunen group laboratories UTU Jiang et al 2019a enables

the production of virus specific RNA molecules in high quantities that enable further production of

Dicer cleaved small interfering RNA DsiRNA swarms that can target multiple regions in viral

genomes Proof of principle analysis of DsiRNA antiviral activity against highly pathogenic H5N1
and other influenza viruses in primary human macrophages and DCs has just recently been

described by partner 2 Jiang et al 2019b The method is based on a synthetic large viral RNA

molecule representing conserved viral sequences followed by in vitro synthesis of ssRRNA and

dsRNA molecules by bacteriophage T7 and Pln6 RNA dependent RNA polymerase RdRp
enzymes respectively Jiang et al 2019a SARS like coronavituses like SARS CoV and SARS

CoV 2 have highly conserved sequences within their genome which enables the construction of a

synthetic 2 3 kb SARS CoV 2 and SARS CoV specific gene fragment This chimeric gene

functions as the template for the production of SARS CoV 2 specifrc DsiRNA swarm enabling the

analysis of its antiviral potential against the novel coronavirus DsiRNA swarm delivery into target
human primary cells and stable lines have been previously optimized Jiang et al 2019a With this

approach we are able to provide information on the applicability of a DsiRNA approach as an

8
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antiviral substance against SARS CoV 2 In case SARS CoV 2 is inhibited by BsiRNA in m vitro

cell models in primary human macrophages and DCs and in stable cell lines this approach can also

be tested experimental animal models

New antivirals — entry inhibitors

Hie rationale of this approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will provide
new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral infection

cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and encoded in the

genome of the host cell Each cluster regulates fundamental cellular’ processes such as membrane

trafficking protein synthesis and immune responses that viruses have to hijack and manipulate to

their advantage To efficiently interfere with viral spreading and its pathogenic outcome we aim to

identify and characterize the host factors essential for the establishment of SARS CoV 2 infection

both as individual molecules and as part of regulated networks Small molecule inhibitors and

newly designed antiviral molecules will be used to target the identified regulators of vir al infection

Monoclonal antibodies

Monoclonal antibodies are a well known therapy for virus infections The problem is the

characterization and efficient production of these antibodies Using convalescent plasma is limited

in large scale epidemics and production of immunopotential serum in animals requires either an

animal host resistant but infection competent to the vims or a molecule comparable to a vaccine

Our intention is to use new techniques where we analyse convalescent blood for antibody
producing cells sequence and clone the genes generating neutralizing antibodies We thereafter

produce the antibodies as well as truncated bioactive forms which can then be used to study
neutralization efficiency produce better diagnostics and provide a direct therapeutic measure A

new technology for production of monoclonal antibodies in industry standard hamster CHO cell

factories has recently been developed in the Paavilainen laboratory UH This technology will

allow rapid process optimization for recombinant antibody production at a scale even sufficient for

drug or diagnostic production and is fully compatible with current gold standard industrial

production processes and can therefore be immediately adopted by the industrial partners of the

RAMSES I project

Viral traps

Many viruses require proteolytic processing by furin or related proteases for maturation and cell

entry When the surface proteins of viruses are activated by furin Iike convertases a c terminal

conserved sequence R KXXR K OH — able to specifically interact with the cellular receptors

neuropilins NRP 1 or 2 is generated As a result hundreds of copies of the conserved c terminal

‘c end rule’ CendR Teesalu et al Front 2013 motif are exposed at the surface of each virus

particle Importantly the furin cleavage is essential for infectivity and mutating the arginine
residues in the CendR motif renders viruses either non infectious or highly attenuated Virus

families whose members require a furin cleavage include die new SARS CoV 2 mosquito bome
flaviviruses such as Zika Z1KV causative agent of microcephaly and dengue viruses DENV

haemorrhagic fever and shock epidemic Chikungunya virus debilitating arthritis and occasional

encephalitis members of the Retroviridae including HIV the epidemic Zaire ebolavirus EBOV

and respiratory viruses such as pathogenic strains of avian influenza AIV H5N1 and respiratory
syncytial virus HRSV main causative agent of infant viral death worldwide after influenza

9
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others The cellular receptors of CendR peptides are neuropilins transmembraneamong

glycoproteins highly expressed in die respiratory epithelia neurons and endothelial cells diat

normally act as co receptors for a number of growth factors e g members fo die VEGF family
semaplionns and several other furin activated growth factors Viruses have evolved to take

advantage of neuropilins for cell entry and tissue spreading To date a direct role of NRP in vims

entry has been demonstrated for four viruses die retrovirus Human T cell lymphotropic vims type 1

HTLV 1 Ref the human herpesviruses Epstein Barr EBV REF and Cytomegalovirus CMV

REF and the Arenavirus Lujo virus one of die causative agents of fatal haemorrhagic disease in

humans

Because the furin activation is a hallmark of padiogenicity for many human viruses we have

developed a new method to inhibit vims entry using molecules that selectively bind die C temiinal

R KxxR K sequences present at die surface of furin activated viruses In a series of unpublished
proof of concept experiments we have recently shown that a portion of the extracellular domain of

NRP1 a soluble 37 KDa recombinant protein blb2 can be used to target CendR sequences on the

surface of viruses to block tiieir interaction with die cognate cellular receptor s and hence their

infectivity

Here we will carry out translational research on die development of improved multivalent

molecules — named CendRtrap tiiat specifically targets CendR peptides on die surface protein SI
of SARS CoV 2 This work will be carried out by the research groups of our consortium members

Prof

translational development of CendR peptides and nanomedicine and Adj Prof Giuseppe Balistreri

University of Helsinki — specialized in virus cell interaction and vims entry studies

University of Tartu Estonia a laboratory with leading expertise on10 2S

Building a toolbox for rapid diagnostics

Production of recombinant coronavirus proteins for antibody production and serodiagnostic
tools

One critical bottle neck for dragnostic applications is often the availability of viruses and viral

proteins To overcome this problem SARS CoV 2 as well as SARS CoV and MERS CoV structural

proteins are expressed by baculovirus and other transient expression systems Synthetic coronavirus

genes encoding all of tire four viral structural proteins S E M and N are insetted into baculovirus

and mammalian expression vectors and proteins are produced as GST and His tagged fusion

constructs to enable their fast and easy purification Protein are also produced in their native form

without any tags Previously partner UTU has successfully expressed and purified SARS CoV and

Ebola virus proteins Ziegler et al 2005 Melen et al 2017 High level expression of SARS CoV

2 SARS CoV and MERS CoV structural proteins enables the production of polyclonal and

monoclonal antibodies in various animal species Coexpression of CoV surface glycoprotein S

and membrane M protein with or without viral envelope E and nucleoprotein N in the

baculovirus likely enables the production of virus like particles VLPs that are excellent

immunogens for antibody production and targets for serological methods ElA microarray lateral

flow rapid tests to analyse human IgG and IgM response against SARS MERS and COVID 19

coronavimses Baculovims produced viral structural proteins enable the identification of vims

specific immune target proteins that are specific or common to different coronavirus infections

Lrkely the S protein enables the type specific serological diagnostics of SARS CoV 2 infections
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from other dangerous and mild coronavirus infections If necessary structural proteins from

coronaviruses causing mild infections can be produced for the purpose of differential diagnostics
Large scale antibody analyses for population seroprevalence studies and diagnostics for acute viral

infections are earned out by classical ElA or novel dual mode microarray immunoassay which

allows simultaneous detection of viral IgG and IgM antibodies against up to 20 different antigens in

a single microtiter well format Kazakova et al 2019 and 2020 The assay was developed to

efficiently measure antibody levels in a quantitative and specific maimer against multiple
respiratory viruses or influenza vaccine antigens Efficient expression of SARS CoV 2 and other

coronavirus proteins by baculovims ensures basically an unlimited source of viral proteins for

multiple immunoassays including rapid point of care antibody assays An additional advantage of

recombinant protein production as individual proteins and VLPs is that these proteins do not

provide any biohazard compared to work with infective viruses We also use coronavirus S protein
encoding genes to create recombinant Vesicular stomatitis viruses VSV expressing coronavirus

surface glycoproteins This enables the analysis of neutralizing antibodies in lower BSL 2

containment conditions

Multiple approaches to rapid antigen and antibody tests

Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is

now an urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies

to SARS CoV 2 both from humans and from animals potential natural reservoirs It is evident

that die spike protein S is the mam antigen and we will express the N terminal regions of this

protein to detect sarbecovirus like specific IgM and IgG responses diat will be tested in die formats

below for acute immunity testing In particular the C terminal part of die S contains the receptor

binding domain which is expressed for use in specific tests as rapid proxy neutralization tests see

below A separate test utilizing green fluorescent VS particles is being constructed as a

neutralization test and our consortium can already use die virus isolated in cell culture from

Chinese tourist in Finland for a classical r eference neutralization test

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids

or longer megapeptides designed and synthesized for optimal serological performance can

successfully be used as detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay
SMIA Megapeptides can be created quickly from viral sequences which means that we will have

SARS CoV 2 antigens ready for evaluation within a few days SARS CoV 2 antigens peptides
megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia will be evaluated by patient

samples provided by our collaborators and by SARS CoV 2 specific sera produced in mice and

rabbits Established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs will be used both for patient
diagnostics and for future rapid and efficient seroepidemiological studies

Point of care POC or point of impact diagnostics is a megatrend in today s medicine To that end

we have created an innovative diagnostic concept based on tune resolved Forster Resonance

Energy Transfer TR FRET for on site rapid measurement of pathogen specific antibodies We

have provided the proof of concept for our patented assay platform dubbed LFRET in

serodiagnosis of infectious diseases such as acute hantavirus and Zika vims infection The assay

reties on simultaneous binding of fluorophore labeled antigen and protein L to an immunoglobulin
molecule thus forming a FRET pair The assay is homogenous i e wash free and after combining
the reaction components labeled antigen labeled protein L and patient sample the results are

ready in about 15 min Our studies show LFRET to have a good performance against the gold
standard tests performed in central laboratories Most recently we demonstrated that LFRET

detects antibodies from urine sample which enables non invasive testing
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During RAMSES I we will test the LFRET’s ability to measure anti SARS CoV 2 odier CoV

antibodies from serum plasma urine and saliva samples We will also set up a TR FRET based test

for the detection of CoV specific neutralizing antibodies Our preliminary data shows that a

competitive assay in which die antibodies of patient serum outcompete the binding of a labelled

neutralizing monoclonal antibody to the labelled antigen We will employ virus like particles
VSVs pseudotyped widi CoV S protein and recombinant CoV S protein as die antigens for setting
up the TR FRET assays

Respiratory infections caused by different padiogens including SARS CoV 2 present with similar

unspecific symptoms allowing only for a differential diagnosis Consequently syndromic testing
diat includes SARS CoV 2 in multiplex serological assays diat can be perfomied on just a drop of

blood or fingerstick blood collected on filter paper is vital to detennine or exclude causes for the

differential diagnosis of individual patients or for syndromic surveillance studies in the general
population We will develop micro arrays widi antigens for multiple respiratory pathogens
including the antigens produced in diis consortium to detect SARS CoV 2 Furdiermore diis tool

will be adapted to species independent usage to support detection of SARS CoV 2 infections in

pets livestock and animals at e g wet markets

Lateral flow point of care assay technology offers several advantages over the traditional laboratory
methods Lateral flow rapid immunochromatographic assays do not require central laboratory
facilities or equipment and dius can be performed widi minimal training in field conditions hospital
wards and doctors’ offices Results are available near the patients in minutes rather dian hours and

diere is no need to send die samples to central laboratories dius shortening die start of appropriate
dierapeutic and biosafety measures

For manufacturing die antibody tests we include a company Oy Reagena Ltd widi long experience
in validating and manufacturing in vitro diagnostic CE marked lateral flow assay e g launched the

world’s first rapid tests for 1 die detection of acute hantavirus infection Hujakka H et al 2001 2

acute tick bome encephalitis TBE Korhonen V P et al 2014 and 3 chemokine CXCL13

Pietikainen et al 2018 in human samples as a marker of Lyme neuroborreliosis LNB patients
The result of Reagena rapid tests is read by die ReaScan rapid test reader which reports the result in

a numerical form adowing no room for subjective interpretations widi similar performance as the

central laboratory enzyme immuno assays In RAMSES I project Reagena will develop and

commercialize lateral flow assay s to detect coronavirus antibodies in human samples widiin 15

minutes after application of the sample on die test In addition Reagena will develop ELISA test

kits for detection of SARS CoV 2 coronavirus specific antibodies in central laboratory setting
enabling simultaneous screening of large sample panels

RAPID AND SENSITIVE RT PCR TESTS ARE THE KEY FOR THE DETECTION OF

SARS COV 2 RNA IN PATIENT

Rapid and sensitive RT PCR tests are die key for die detection of SARS CoV 2 RNA in patient
specimens To limit die spread of die epidemics and evaluate die need and length of quarantine
period for increasing number of asymptomatic risk groups of potentially infected individuals diere

is an urgent need for portable point of care tests diat are sensitive enough for even minute amounts

of virus Higher sensitivity to RT PCR infection tests could be achieved by digital PCR dPCR

where the bulk reaction volume of tens of microliters is divided to tens of tiiousands of

pico nanoliter sized reaction chambers such as water m oil droplets or miaowell arrays dPCR

adows veiy accurate and absolute counting of target molecules or copy number variations in the

sample without the need of controls or standard curves and widi significantly enhanced sensitivity
and specificity of the assays Infection monitoring and diagnostics widi dPCR is already utilized in

clinical use for many padiogens Li et al 2018 However wider use of dPCR technology in
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clinical settings is limited by die large complex expensive relatively slow and low throughput
equipment e g Bio Rad QX200 and QX ONE ddPCR systems Stilla Technologies Naiea Clnystal
Digital PCR Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D Qiagen dPCR Furthermore none of the

systems are portable and quick enough to enable point of care usage of dPCR in remote locations

and for infection diagnostics where die rapid readout would be often crucial

Saavalainen group UH has invented DropPen a microfluidic chip design actuated by portable
manual pressure device diat allows rapid generation of monodisperse droplets on chip Within these

all in one DropPen chips tens of thousands of droplets accumulate into single layer of droplets in a

collection chamber where the target DNA RNA amplification and SybrGreen or TaqMan signal
enhancement takes place in diennocycler The chip is then imaged widi fluorescent microscope and

positive and negative droplets counted with image analysis software Aiforia Technologies
Commercial scale mass fabrication process is underway with a novel thermal imprinting process for

polydimediyl siloxane PDMS developed recendy by the VTT partner UH and VTT groups have a

joint commercialization funding from Business Finland to develop DropPen for single cell

analytics and dPCR applications In tins EU consortium project the chip and device will be rapidly
applied and validated to point of care diagnostic tool for ultrasensitive and rapid detection of SARS

CoV 2 from human samples We begin from Technology Readiness Level TRL3 experimental
proof of concept and aim to rapidly mature dining project to at least TRL6 7 or higher in the 3

year project Rapid commercialization via spin off company co development or licencing to

existing diagnostic companies already during the project would speed up this process DropPen
amis to be the first ever portable point of care tool utilizing dPCR accuracy

INFORMATION RELEVANT TO DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND

DIAGNOSTIC MODALITIES

Several partners UH UTU have previously analysed the replication of emerging viruses including
SARS and MERS CoVs avian influenza and Zika viruses in primary human leukocytes neuronal

cell models and other established stable cell lines Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018

Kuivanen 2016 Osterlund 2019 Immune cells as resident cells in the respir atory tr ack of humans

are often the primary targets for viral infections In addition they form die first line defence against
viral padiogens since they play an important role in innate immunity macrophages DCs and

regulating the activation of adaptive immunity DCs Human primary macrophages and DCs have

receptors for SARS CoV and MERS CoV and they can be readily infected by diese viruses Ziegler
et al 2005 Tynell et al 2016 However SARS and MERS CoVs do not efficiently replicate in

primary human leukocytes Viral RNA is expressed but diere is no efficient translation of viral

RNAs and die production of progeny viruses is unpaired However SARS and MERS CoVs and

die novel SARS CoV 2 readily replicated in lung originated Caco 3 epidielial cell line Tynell et

al 2016 Jiang et al unpublished data One of die first tilings to be analysed is to study the

replication of SARS CoV 2 in primary human macrophages and DCs and in odier human cell lines

This work is done by several partners UH UTU and UU which all have well functioning BSL 3

facilities for analysing die replication of SARS CoV 2 It is expected but not known for sure before

it is analysed that the novel SARS CoV 2 is able to replicate in primary human cells and cell lines

since die virus has been efficiently spreading in die human population

Innate immunity contributes bodi to protection and immunopadiology of severe respiratory viral

infections Infections widi avian influenza SARS CoV MERS CoV and the novel SARS CoV 2

can in some individuals lead to a severe lung infection and inflammation characterized as an acute

respiratory distress syndrome ARDS Highly pathogenic viruses trigger ARDS more often In

vitro analysis of macrophage and DC cultures widi highly padiogenic avian H5N1 influenza virus

but not those of seasonal influenza or low padiogenic avian H7N9 viruses indicated that die H5N1
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virus efficiently spreads in primary immune cell cultures and induces a strong inflammatory and

antiviral IFN response Westenius etal 2018 This response may contribute to the development of

ARDS Analysis of SARS CoV 2 infection in primary human immune cell models provides
important infonnation whether die new virus is able to efficiendy replicate in macrophages and or

DCs and whether die infection induces strong inflammatory responses The replication of SARS

CoV 2 is analysed by RT PCR to detect die expression of viral RNA and Western blotting and flow

cytometry to analyse viral protein expression in different cell types Viral production is analysed by
classical plaque or TCID50 assays or the secreted vims is quantitated by RT PCR At die same time

host innate cytokine gene expression and activation of host cell signalling padiways are analysed by
established methods Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018 Osterlund et al 2019

These analyses provide infonnation of die pathogenesis of SARS CoV 2 infection in the human

system and may lead to identification of new mechanisms in vims — host cell interactions and

provide novel targets for antiviral therapy diat are targeted to either stimulate antiviral response

and or reduce excessive inflammatory response

Infectious diseases affect bodi men and women therefore they are relevant to bodi sexes At

present little is known regarding possible sex and or gender differences in the risk of exposure to

SARS CoV 2 and if sex differences contribute to die varying severity of diese infections

Interestingly there is sex specificity in recognized cases of some zoonotic infections and this has

also been suggested now for SARS CoV 2 As there is a wide gap of knowledge regarding possible
gender differences in the susceptibility disease presentation severity and outcome in SARS CoV

2 infections additional epidemiological studies are needed

1 4 Ambition

Our ambition is to enable versatile and point of care deployable detection of SARS CoV 2

and to provide therapeutics for curtailing the impact of this pandemic while preparing

simultaneously for future coronavirus threats

The first line of therapeutic compounds to be tested for use against SARS CoV 2 are those diat

have already been tested and accepted for use in humans Depending on die results and the stocks

available for the drugs we can rapidly translate diese or their combinations to trials in patients
when safe levels are known and available Depending on die development of the

epidemic pandemic we will do this either in China or Europe — a separate ethical review will take

place for evaluating die process after preclinical studies are completed Accessing materials to

create a library of monoclonal antibodies MAbs protecting horn virus attachment will commence

immediately and will result in cloning protective antibodies from humans as well as animals As

soon as die candidate MAbs show protection in animal models we will rapidly translate the

findings to human trials The innovative CendR trap based technology may provide a tool to control

infectivity of furin activated SARS CoV 2 and may potentially become a broadly applicable
technological platform to target viruses diat are proteolytically processed by furin and preprotein
convertases

While the real time RT PCR assays have been already developed and distributed widi unforeseen

speed a key hurdle is die availability of die assays in resource poor areas dieii dependence on

central hospital level laboratory facilities widi RT PCR machinery and delays in sample logistics
laboratory queues and workflows All of these are hampering the timely decision making for

individual patients at die point of care or e g individual travellers In particular as some
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individuals with SARS CoV 2 may be subclinically infected rapid screening e g at ports of entry
or from environmental samples may be needed in some scenarios The technical solution DropPen
device and chips that we develop and commercialize in this project will bring the outperforming
sensitivity and accuracy of digital PCR concept first time ever to point of care testing of SARS

CoV 2

As already known most individuals contracting die SARS CoV 2 will be mildly and some

subclinically infected These individuals will become immune to SARS CoV 2 often without being
diagnosed during the period of excreting virus and being positive for viral RNA in nucleic acid

tests A complicating issue is also die fact that during the SARS CoV 2 outbreak many more

individuals will be infected by the 150 200 other human respiratory viruses causing similar

symptoms Furthermore as die clinical course of SARS CoV 2 infection may be prolonged with

severe symptoms beginning only in the second week after the onset of illness serology will play an

important r ole bodi in the acute diagnostics as well as helping large segments of the population in

an epidemic situation to know whether diey have been already infected and are immune or if diey
are susceptible Serological tests are not available yet and die newly developed tests need to be

very specific and sensitive We have an excellent track record in developing rapid
mimunochromatography tests to zoonotic infections and we will transfer this knowledge to rapidly
provide and upscale production for SARS CoV 2 IgM and IgG tests for diagnostics and immunity
detection In addition we will use a technology for measuring antibodies competing the

neutralizing antibodies binding to nCoV receptor binding site to be used as a proxy test of having
protective immunity to SARS CoV 2 This will be further useful in a scenario of epidemic
returning repeatedly to an area as known for influenza pandemics or large use of vaccinations and

possibly if level of neutralizing antibodies associates with outcome or course of disease also in

patient care

Finally during the 2 years we will gather essential basic information on cellular pathways used by
the SARS CoV 2 as well as innate immunity responses and structural insights to human antibody
response and monitor the viral variants evolving A possibility is that in severe infections the virus

may have mutated in its properties The will help to adjust the diagnostic tests but also to show

“weak points” on the viral replication that could be targeted by antivirals and to e g modify the

antibodies used for this purpose Furthermore the studies on innate immunity will inform on

possible human use of interferons in therapy already taking place in China Our’ collaborator at

KAVI institute in Kenya are specifically competent and experienced in running trials on infectious

disease patients

2 Impact

In the current situation of SARS CoV 2 emergence the main way to control the spread is through
identifying rapidly those that are infected efficient contact tracing and quarantines as well as travel

restrictions In this case as well as in the case of pandemic spread or larger epidemics in Europe or

elsewhere a key component in either control or efficient patient care is rapid reliable and

accessible diagnosis With increasing case numbers buiden for the economy and society is lesser if

adequate knowledge on the infection status is acquired instantly for informed decision making As

mild and subclinical cases are known to be common much of the population may not know if they
have been infected with the SARS CoV 2 or some other of the more than 150 respiratory viral

pathogens circulating Being able to either acutely in convalescence or later in retrospect to give
reliable information on immunity will be essential also for normal function of the society — immune

people will not need to be further protected When a safe vaccine will be implemented rapid and
reliable immunity tests will be further helpful in the evaluations The rapid test for molecular

detection of the SARS CoV 2 will also assist in assessing possible viral contaminations in the
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environment The method developed in this project proposal will be applicable in low income

countries which will be the weakest point in contr olling possible pandemic threat

2 1 Expected impacts

Expected impact Stakeholders Project outcomes

beneficiaries

To contribute to the clinical

management of patients with

SARS CoV 2 infections

Patients hospitals and health care

providers pharmaceutical sector

Efficacious therapeutics
identified and made available

Partners 1 2 3 4 5

To contribute to the public health

preparedness and response in the

context of tire ongoing epidemic
of SARS CoV 2

Public health sector decision-

makers health care providers
travel sector

Website with all anti SARS CoV

2 options and their developmental
statuses

Tools for detecting infection and

immunity for rapidly acquiring
knowledge
monitoring and controlling the

spread of infection knowledge of

mutations affecting clinical

outcomes Partners 1 2 4 5 6

for informed

To contribute to knowledge on

SARS CoV 2 infection and

immime responses from cellular

to population level

Scientific community public
health sector decision makers

health care

pharmaceutical and diagnostic
sector

Virus cell interactions and their

inhibitors host responses and

kinetics of infection markers

revealed

translational treatment and

control efforts Partners 1 2 4

providers
guiding further

To contribute to the diagnosis of

patients infected by SARS CoV

including detection of

Patients public Health care

providers hospitals public health

institutes travel sector

Novel serological and molecular

diagnostic
developed provided produced
evaluated validated and

tests

2

immunity
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distributed

Enhanced point of eare tools

for use in patient diagnosis and

follow up and in infection control

Partners 1 2 4 5 6

One of the impacts will be use and distribution of novel cutting edge technologies to fight the

pandemic threat While immunochromatograpliy test for rapid serodiagnosis for SARS CoV 2 will

be made with already established production lines to ensure immediate access to and rapid
distribution of die most sensitive and specific tests technologies diat are currently available also

new cutting edge methodologies are used to develop tests using e g new Time resolved Forster

Resonance Fluorescent Transfer for detection of antibodies acute infection or immunity developed
by us including a proxy test for neutralizing antibodies We have reeendy also reported that

peptides of 100 amino acids or longer megapeptides1 can successfully be used as detection

antigens in a Lmninex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019

Ronnberg 2017 Rizwan 2016 Megapeptides can quickly be created just from padiogen genome

sequences which means diat we will have 2019nCoV antigens ready for evaluation widnn a few

days Developing and validating multiplex serological assays as microarrays allows for

simultaneous testing of multiple respiratory pathogens presenting with similar’ symptoms including
SARS CoV 2 Because microarray technology allows for the screening of multiple samples at once

diey are not only suitable for individual patient diagnostics but are appropriate diagnostic tools for

surveillance studies in humans and animals diat can be used e g for assessing level of immunity to

SARS CoV 2 in sub populations but also as source tracking tool at animal markets

The methodology also for the molecular diagnosis is unforeseen and will provide for the first time

die advantages of a platform on die impact of the DROPPEN test sensitive and accurate digital PCR
in a portable point of care DropPen platform developed for COV1D 19 diagnostics in diis project
This paves die way of die same technology to be rapidly applied later also to odier emerging
diagnostic needs e g for pomt of care testing of antibiotic resistance in bacteria

As this is a new disease and the virus causing it was only reeendy identified a lot is yet unknown

In order to guide die immediate work ahead it will be essential to fill some of these knowledge
gaps such as die lengdi of excretion of die virus kinetics of antibody responses and correlates of

virus and viral antibody determinants with clinical outcomes Through die emerging literature and

collaboration with Chinese colleagues at China CDC and Wuhan we will rapidly learn more

details We will exploit and utilize the knowledge on other coronavimses in particular SARS CoV

sharing die same receptors origins and pathways of human emergence However our work will

contribute to die basic knowledge on innate immunity viral attachment and cellular pathways
employed by the virus and diis research done by us and by die international scientific community
will guide the translational work For example die group in Turku leaders in innate immunity
studies of MERS and SARS will lay grounds on how interferons play a role also in therapeutic use

The virus interactions studied by Giuseppe Balistreri’s group will help understand candidate

selection of agents for inhibiting viral attachment or proteases These studies will be earned on in

collaboration widi prof Teesalu’s lab specializing in CendR peptides and nanomedicine at the

University of Tartu
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The research in NTNU by Denis Kainov’s group of repurposing existing human use accepted
compounds will provide possible treatment modalities this work will increase our understanding of

viral pathways and identify weak points in the viral replication

A key factor is to follow the viral mutations emerging within the epidemic and also within the host

how do these affect transmission the clinical picture how do they affect treatment or resistance

We will closely monitor this development in real time and adapt die strategies accordingly This

will enable us to adjust biosecurity measures patient management and treatment in tandem with

diese changes

The front most technologies and therapies for combatting emerging infections include use of

monoclonal antibodies preventing the virus from entering cells We will employ both single cell

cloning as well as phage display libraries to select highly binding antibodies for inhibition Rapid
access to the sources of such antibodies is though the Chinese collaborators in diis consortium

Characterization of diese antibodies will further provide new knowledge on the human immune

responses and how they combat the disease This will reveal therapies and vaccine targets for future

development These high binding human antibodies can also be generated de novo widi in vitro

mutations driving enhanced binding enabling mcreased speed and accuracy in analysis

Hie societal impact consists of shortened diagnostic time at the place where die patient is first seen

better accessibility of serology both in the society and healdi care possibility to estimate individual

and population level immunity and an increased spectrum of treatment options for the diseased As

we speak we are already doing diese experiments on die SARS CoV 2 virus isolated in Finland

2 2 Measures to maximise impact

a Dissemination and exploitation of results

Hie situation for diis call is exceptional an imminent direat to the wellbeing health and economy

of die whole world While writing this proposal we cannot know how die situation will evolve

whether the epidemic will resolve widi current or heightened control measures or become a

pandemic widi direct spread to different regions of die globe or invade die diird world e g Africa

Despite diis in all scenarios die rapid dissemination of die results is essential widi issues like

publications or patenting only secondary Therefore all mediods developed will be immediately
distributed and reported to public health officials and made public for other researchers clinicians

and odier stakeholders whenever applicable and relevant Said diat and while using e g BioRxiv

and project websites as well as social media twitter to disseminate die results it is also important
and evident to report all findings in peer reviewed journals to maintain quality control of research

data and reports even if diis comes widi a tune lag Widi the actual test formats it is also important
diat those are made in the standards and formats of best current quality widiout typical “high gain
high risk” type of agendas This will ensure rapid dissemination of die outcomes to become muse

widiout delays or significant risks of technical problems in production or eventual use pis see

exploitation Therefore die management WP9 will have specific tasks to maintain frequently
updated website for reporting results and a person dedicated to science communication using
different routes of media Our clinical collaborations abroad and within die project will further be

updated on a weekly or when needed daily basis on die outcomes by a weekly telecon between the

partners and collaborators Particularly we will communicate also widi our Kenyan collaborators

on developments of laboratory testmg and controls in Kenya and beyond m Africa Naturally we

will be fully open widi all our results when their quality and significance is ensured widi other

consortia and research groups working on die novel coronavims and its control
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In this situation it is critical that there is a prompt start for the project actually we have started it

already to ensure that the results will be available when needed in die rapidly emerging situation

Exploitation As for the diagnostic tests there is already a manufacturer distributor and key
opinion leader network in place to disseminate die rapid immunochromatography and ELISA tests

by an SME Reagena that has a solid tr ack record in development and production of high
performance test kits Detailed commercialization and distribution plans will be prepared for each

diagnostic tool during the RAMSES IIMI project Similar plans will be developed for odier tools

An officially approved registry for clinical patient data and test results will be generated and used

according to the current data protection rules This registry will be used to collect die information

for case occurrence and public health purposes Transfer of patient data between research centers

will earned out using appropriate protected data transfer systems Ediics approvals will be applied
for in each participating research centre according to die local rulings

The neutralization tests based on VLPs are typically for use in standard laboratories and die VSV

reagents can be multiplied by diese laboratories or provided by a central laboratory The TR FRET

format tests will require a fluorescence reader which is available in laboratories and which will

further be available from a company to provide a field deployable reader As currently SARS CoV

2 qRT PCR test are already being distributed by several commercial providers in different

laboratory formats there is no need to duplicate what lias already been done there die rapid RT
PCR tests format suggested in diis proposal will make die diagnosis more rapid and accessible to

low income setting why among other dungs we will be testing it in Kenya widi our collaborators at

University of Nairobi KA\T institute

The candidate compounds that will arise from die cell virus interaction and innate immunity
studies followed by studies in animals will be subjected to analysis of further value in clinical use

Evaluation of the selected antivirals

As a first line approach we will summarize all available safe in man BSAAs and select those which have

shown excellent therapeutic and minimal side effects in vitro and in vivo against SARS CoV 2 We will

evaluate the clinical relevance of BSAAs considering whether drug concentration used for die primary
disease indication reaches the pharmacological concentration needed for the repurposed disease indication

We will also estimate effectiveness of treatment using our in vitro and in vivo results In addition we will

perform economic evaluation based on die costs of treatment from the perspective of the liealdi care payer

and society These analyses will use relevant subgroup characteristics to estimate subgroup specific
transition probabilities and outcomes i e hospitalization rates case fatality ratios quality adjusted life

expectancy in the selection of countries involved in the project for which relevant data is accessible All

evaluations will be subjected to statistical analyses probabilistic sensitivity and variable importance
analysis as well as bi variate and threshold analyses on BSA price and relative efficacy Togedier with

clinicians from China we will prioritize BSAAs for the treatment of infected patients and draft case study
protocols As for the novel therapeutics wewe will apply for funding and for relevant ethical permits to

initiate as many as possible clinical case studies in accordance with the national and EU regulations
Directive 95 46 EC

A consortium agreement widi a full data management plan will be formulated as soon as possible
A special focus will be on die managing die ownership and access to key knowledge Consortium

members will make available their research data generated in this project in accordance widi the

relevant option of Article 29 3 of die H2020 model grant agreement In a situation of public health

emergency all measures will be taken to provide open access to data
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b Communication activities

As noted above the circumstances of this call are exceptional with high pressure to gain rapidly
relevant knowledge on SARS CoV 2 infection and communicate it rapidly The release of new

information still needs to be perfoimed in a controlled way when the reliability of the data is

secured We will have a person dedicated to public information through project website and twitter

accounts and University of Helsinki has specific staff for preparing press releases

We will make a freely available database website which will summarize anti SARS CoV 2

options diagnostic vaccines and therapeutics and their developmental statuses The database will

allow interactive exploration and feedback The database will be updated upon request or as soon as

novel anti SARS CoV 2 options emerge or statuses of existing ones are reported

All relevant publications will be made accessible when submitted to journals also to public
servers BioRxiv and relevant knowledge is immediately reported to public health officials

directly Naturally all research eventually will lead to peer reviewed open access publications
CR is coordinator and OV and AL are board members of Emerging Viral Disease Laboratory
Network EVD LabNet under ECDC a network specifically dedicated to rapid laboratory
specialist information and communication which will ensure rapid flow of relevant information

from die project and to die project within EU researchers and ECDC Development of all methods

will also be communicated and mteractions with the pharmaceutical and diagnostic industry will be

done in early phase for enabling efficient production of tests developed Depending on die evolving
scenario of the epidemic die interactions to die clinical collaborations will be communicated

dirough our mfectious disease specialist collaborators in Wuhan Nairobi Helsinki and Uppsala

The management WP will ensure communications within the consortium occur through weekly
telecons between PLs and monhtly larger consortium meetings either electronically or

physically die groups are reachable widi lh flight distance The clinical collaborators abroad

when relevant are invited to weekly PI meeting or in minimum monthly project general meeting
Particularly we will communicate also witii our Kenyan collaborators on developments of

laboratory testing and controls in Kenya and beyond in Africa Communication witii other

researchers in other consortia and research groups working on the novel coronavirus and its contr ol

will be active beyond regular scientific meetings

The project website is weekly updated and boosted witii active use of otiier media such as through
project twitter account The RAMSES I website will be the main site where regularly updated
project information results and achievements will be made publicly available in English The

website will include and describe die project’s objectives activities results and outputs such as

publications and presentations A blog will be included as a forum where researchers can convey

their findings and tiieir significance and implications to end users more informally The blog will

also allow the posting of moderated comments and questions from die public The RAMSES I

website will be amended by up to date posts on relevant research findings upcoming meetings
events and other activities in Facebook and Twitter These social media platforms will be die most

accessible sources of information for die general public in all participating countries and beyond
and also die most accessible media for the public to approach researchers witii questions and

comments regarding oui work

The main researchers have also actively been in general media for informing public about the SARS

CoV 2 virus and its spread and project members included in tiiis proposal are involved in capacity
building coordination and communication regarding monitoring control and handling of outbreaks

of zoonotic diseases so tiiere are also various channels for communication
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Experience with other projects oil Public Health have amply demonstrated that significant effort

needs to be directed at translating tire scientific and research outputs into material that is actually
useful to end users Experience has also shown that the required translation process needs to be two

way both the research scientists and the target users need to be ‘educated’ in each other’s

capabilities and language
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3 Implementation

3 1 Work plan — Work packages deliverables

Table 3 1a List ofwork packages

WP Work Package Title Lead Lead Person

Months

Start

Month

End

monthNo No

Repurposed antivirals1 1 24

Antivirals 22 1 24

Antivirals 33 1 24

Monoclonal Ab4 1 24

Antibody tests recombinant

viral antigens

5
1 24

Rapid RT PCR tests6 1 24

Animal experimentation7 UU 1 24

Exploitation8 1 24

Management and dissemination

Database of available and

potential therapeutics

9

1 24
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WP5 ANTIBODY TESTS

5 1 EXPRESSION AND ANTIGENICITY

5 2 NEUTRALIZATION TESTS

WP4 MONOCLONAL ABWP1 REPURPOSED

ANTIVIRALS

1 1 BSAA
5 5 RAPID

1 2 IFN
IMMIINOCHRO 5 4 TR FRET 5 5 SMIA

MATOGRAPHY

0
WP2 ANTIVIRALS

2 1 PROTEASE

INHIBITORS

2 2 SiRNA

WP6 Rapid RT PCR test
WP3 ANTIVIRALS

ENTRY INHIBITORS

WP7 ANIMAL EXERIMENTATION WP8 EXPLOITATION

Clinical evaluations

Samples data

China Kenya Sweden Finland

WP9 MANAGEMENT AND

DISSEMINATION
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Work package number 1 Lead beneficiary UH

Antivirals repiuposed drugs interferonsWork package title

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participant number

UH UTU NTNU UU VTT REAG UTA UL MEDIX R1VMShort name of

participant
10 9 30Person months per

participant

Start month 1 End

month

24

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

WPLL BSAAs

To catalog and evaluate toxicity and antiviral efficacy of available BSAAs against SARS CoV 2

in cell cultures

To identify BSAA combinations with synergistic and additive effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations against SARS CoV 2 in primary
human cells and organoids
To identify ding targets to elucidate the mode of action of drug substances and to investigate

their on off target and adverse effects

To evaluate most promising BSAAs and then combinations in vivo

WP1 2 Interferons

To analyse die antiviral actions of different doses of type I IFN type II IFN and type
III INFs against SARS CoV 2 in human macrophages DCs and stable cell lines

To study possible synergistic or additive antiviral activity of different IFN types against SARS
CoV 2

To study die antiviral actions of IFNs combined with BSAAs and other potentially effective

antiviral substances against SARS CoV 2

Description of work lead partner and role of participants

Task 1 1 Systematic discovery of novel activities of BSAAs against SARS CoV 2 Partners UTA

UH

Our literature review as well as our proof of concept experiments allowed us to identify 120 safe in

man BSAAs We made a database to bring die underlying information on known as well as

emerging BSAAs into public domain https drugvirus info Here we will test available BSAAs

against SARS CoV 2 in cell culture We will test viability and death of compound drug treated

mock virus infected cells and titer die viral progeny or monitor reporter protein expression as

described in our previous studies Bulanova et al 2017 Ianevski et al 2018 Bosl et al 2019

The half maximal cytotoxic concentration CC50 and die half maximal effective concentration

EC50 for each compound will be analysed The relative effectiveness of drugs will be quantified
24
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as the selectivity indexes SI CC50 EC50 We will select antivirals with SI 3 Thus we will

identify novel activities for BSAAs against SARS CoV 2 infection in cell cultures

Task 1 2 Antiviral combinations Partners NTNU UH

Several antivirals could be combined to inhibit SARS CoV 2 Combination therapies could result in

better efficacy and decreased toxicity against particular virus and such combinations have become

a standard for the treatment of HIV and HCV To test drug combinations we will treat cells with

increasing concentrations of one ding second ding and combinations of the drugs We will infect

the cells with virus and monitor cell viability death The observed responses will be compared with

expected combination responses calculated by means of zero interaction potency ZIP model

Ianevski et at 2017

We will determine if combinations have synergistic additive effects on a viral infection using Bliss

Independence and Loewe Additivity models We will also define a spectrum of viral infections

which could be targeted by such combinations ‘magic bullets’ Thus we will identify promising
BSAA combinations

Task 1 3 Ex vivo studies of antivirals

We will validate novel activities of selected BSAAs and their combinations in primary human cells

isolated from healthy donors such as human peripheral blood mononuclear cells derived

macrophages and dendritic cells Cell toxicity viability and viral titers will be monitored to

validate BSAAs Next we will test the BSAAs in human organoids Organoids virtually
recapitulate viral diseases and serve as an excellent platfonn for BSAA development including
efficacy evaluation toxicity testing and pharmacokinetics analysis R Vries

https hub4organolds eu human epithelial organoids

Task 1 4 Mechanisms of action of antivirals

It is important to understand the mechanism of action of antivirals against SARS CoV 2 vims

infection For tins we will first perfoim time of compound addition experiments To retrieve

mfonnation on drug targets we will mdividually knock out KO corresponding host genes in cell

lines using the CRISPR Cas9 approach KO clones will be selected amplified and validated by
DNA sequencing RT qPCRs and WB analyses KO cells will be infected with appropriate viral

strains and cell death viability and production of infectious virus particles will be monitored Wild

type WT cells will be used as control to determine individual contribution of dmg target to viral

replication cell response Next we will analyse immune and neuro modulating properties of

validated BSAAs using RNA sequencing cytokine profiling and targeted mass spectrometry as

described in our previous studies Denisova et at 2014 Fu et at 2016 Soderholm et a 2016

Gaelings et at 2017 Zusinaite et at 2018

Deliverables

Dl l novel activities of selected BSAAs in cell culture

D1 2 information on MOA of BSAAs
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D1 3 at least 1 efficient BSA combinations

D1 4 validated activities of BSAs or their combinations in vivo
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For each work package

UUandUTUWork package number 2 Lead beneficiary
Antivirals — protease inhibitors and siRNAsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

12 15

Start month 1 End

month

24

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Description of work lead partner and role of participants
Task 2 1 Protease inhibitors Viral proteases have been successfully used as target for the

development of efficient Hepatitis C and HIV antiviral Treatments The 2019nCoV presents a SC

like cysteine protease 3CL protease essential for the vims life cycle and thus representing a

promising target for the development of antiviral propliylaxis treatment

We have already in Jan 2020 begun to identify protease inhibitors against 2019nCoV 3CL protease
for the development of therapeutics For this purpose we will employ a combination of in sHico

enzymatic biophysical and cell virus based methods Selected compounds will finally be evaluated

in a 2019nCoV Fenet infection model

Compounds with inhibitory activity against 2019nCoV 3CL protease will be identified by screening
SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like compounds
Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV 3CL

protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known SARS

3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of having a well establish safety profile Thus the use of

already approved drugs for the treatment 2019nCoV 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant 2019nCoV 3CL protease similarly to

assays already establish in our laboratory for analyzes of protease inhibitors against Zika and Tick

borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like compounds will be

screened in silico using a combination of molecular docking and molecular dynamics simulations

The binding affinity of the most promising compounds will be estimated using The Linear

interaction energy method LIE The most promising compounds will then be tested using the

FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduce above

The structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility
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All compounds will be synthetized by our collaborator Anja Sandstrom Dept of Medical

Chemistry Uppsala University UU Anja’s group has vast experiences on die design and synthesis
of protease inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with

Pharmaceutical companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center UU

Advance computational resources will be provided by die Uppsala Multidisciplinary Center for

Advanced Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska

Institute Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g duiing
2019 Zika and TBE recombinant proteases They will deliver the 2019nCoV 3CL protease by the

end of Feb 2020

Task 2 2 Recent technology developed by partner 2 and coworkers allows die production of

basically any viral sequences for in vitro production of large quantities of virus specific siRNA

swanns Jiang et al 2019a The technology is based on chimeric SARS CoV 2 sequences in

plasmids that allow in vitro ssRNA synthesis by T7 RNA polymerase followed dsRNA synthesis by
bacteriophage Phi6 RNA dependent RNA polymerase RdRp Up to 3 kb dsRNAs are cleaved by
Giardia mtestmalis Dicer enzyme into 21 23 nt long DsiRNAs creating a swarm of siRNA

molecules widi more than 100 target sequences in the coronavirus RNAs DsiRNA swarm is

transfected into target cells and their ability to inhibit virus replication is monitored by analysing
virus replication by RT PCR Western blotting flow cytometry and viral plaque assay Proof of

principle of die functionality of the assay was demonstrated against highly padiogenic avian and

other influenza strains Jiang et al 2019b In case SARS CoV 2 specific DsiRNA effectively
iidiibits nCoV replication their in vivo efficacy in animal experiments are warranted

Deliverables

D 2 1 Production of recombinant 2019nCoV 3CL protease and establishment of an in vitr o FRET

based enzymatic assay month 1

D 2 2 Determination of 2019nCoV 3CL protease in complex witii a potential inhibitor by x ray

crystallography month 2

D 2 3 In vitro screening by enzymatic assay of known SARS 3CL protease inhibitors against
2019nCoV 3CL protease month 6

D 2 4 In silico screening of approved drugs against other diseases against 2019nCoV 3CL

protease month 5

D 2 5 In vitro screening by enzymatic assay of approved drugs against odier diseases witii

predicted activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7

D 2 6 7m silico screening of non peptidic lead like compounds against 2019nCoV 3CL protease
month 5

D 2 7 In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic lead like compounds with predicted
activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7
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D 2 8 Crystallization of 2Q19nCoV 3CL protease in complex with best identified compounds
mouth 8

D 2 9 Optimization of the best compounds month 11

D 2 10 Cell based testing of optimized compounds month 14

D 2 11 Selection of drug resistance mutations by cell culture assays month 18

D 2 12 Structural study of 2019nCoV 3CL protease drug resistance mutations with x ray

crystallography month 22

B 2 13 Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs and demonstration their efficacy as

antiviral substances month 18

D 2 14 Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in vivo in animal infection

experiments months36
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Work package number 3 Lead beneficiary UH

Antivirals — entry inhibitorsWork package title

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participant number

UH UTU NTNU UU VTT REAG UTA UL MEDIX RIVMShort name of

participant
30Person months per

participant

Start month 1 End

month

24
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1 Objectives GB HI

We aim to rapidly identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

The rationale of tliis approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will

provide new’ avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral

infection cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and

encoded in die genome of die host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such

as membrane trafficking protein synthesis and immune responses diat viruses have to hijack and

manipulate to their advantage To efficiently interfere widi viral spreading and its pathogenic
outcome we aim to identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

Main objectives

I Identify and characterize all cellular genes required for establishing infection of selected model

viruses by integration of state of the art genome wide CRISPR screens

II Assemble gene networks describing host factors functionally interconnected and essential for

infection by a specific virus or multiple viruses

III Determine die molecular mechanism by which our top ranked host factors regulate viral

replication and identify compounds diat alter die function of die identified cellular factors
i e combinatorial dierapy to inhibit viral infection

The list of genes that are either requited or that restrict die infection of medically important viruses

keeps growing However the specific host requirements for numerous viruses are mosdy unknown

and little is known of die cellular repertoire of genes and pathways diat play a pro or antiviral role

in SARS CoV2 infection By integrating two genome wide loss and gain of function screening
approaches we will obtain a comprehensive characterization of how the cell genome as a whole

is exploited by the SARS CoV 2 to favour replication and spreading A schematic workflow of

die consoitimil approach is shown for different viruses in Fig 1
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Time lineA Genome wide CRISPR i a screening for multiple viruses
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Fig 1 Workflow ofthe screening methods currently used by the consortium members GB OV JH

A Genome wide CRISPRi a screensfor indicated viruses B Validation pipeline ofthe screen top
hits and high content imaging approach to pinpoint each identified gene to a specific stage of the

virus life cycle

For the screens we will use a SARS CoV2 isolated in Finland from a patient on February 10th

2020 The results obtained from the screen Fig 1 A will provide a list of genes organized into

functional clusters Using a set of automated image based assays each of these clusters will be

assigned to a specific stage of the vims life cycle including cell binding and penetration
intracellular delivery of viral genomes viral protein synthesis and genome replication as well as

virion assembly and release Fig 1 B inset

The top ranked hits obtained from the screen will be systematically characterized by a

combination of cell biology and biochemical approaches including single molecule resolution live

cell imaging6 and structural studies using Cryo electron microscopy CryoEM These techniques
are already established in the laboratories of the consortium members and collaborators

Research questions and or hypotheses The strength of the consortium lies on the availability of

quantitative assays to monitor each step of the vims life cycle providing a strong competitive

advantage for the post screening phase of the project
Our main hypothesis is that by inhibiting or activating cellular factors that play crucial roles
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in virus infection we will be able to find new targets for therapeutic intervention In addition

to deciphering the interplay between the virus and the infected cell we have the possibility to

assign new physiological functions to proteins that were previously not characterized

Deliverability

1 The screens will identify cellular genes that are required or that restrict SARS CoV2

infection Utilizing state ofthe art screening techniques such as CRISPRi and CRlSPRa we will

systematically identify cellularfactors requiredfor viral infection

2 List of chemical inhibitors of the identified cellular genes required for virus replication To

develop resistance to a cellular inhibitor a virus needs to evolve a different infection strategy
— a

process that in nature occurs very slowly Therefore we aim to inhibit infection utilizing readily
available chemical libraries to probe the hits identified above Biophysical and molecular structure

determination ofcellular targets in complex with hit compounds tofurther antiviral development

Expected research results and their anticipated scientific impact potential for scientific

breakthroughs and for promoting scientific renewal The consortium brings together a unique
collection of top notch experts and state of the art methods that for the first time will unravel die

complex regulatory networks that constitute viral infection By pinpointing top ranked identified

genes to specific stages of die infection cycle we will expand the current knowledge of virus cell

interactions assign new functions to poorly characterized genes and reveal new targets for antiviral

intervention The specific outcomes are

Rl From screens to single molecules — mapping gene networks In die CRISPRi approach
decreasing die levels of a gene product diat is required for a given step of die virus life cycle e g

decreasing the levels of the virus receptor will result in strong inhibition of virus infection

allowing die respective cells to survive Similarly in die CRlSPRa approach the upregulation of a

gene product that interferes widi virus infection e g a gene related to antiviral innate immunity
will render the cell resistant to infection The combined results obtained from CRISPRi and

CRlSPRa will permit us to identify these critical host factors The outcome of die screens will be

grouped into functional clusters Each identified gene and gene cluster will be correlated to a

specific stage of die virus life cycle This approach will assign new functions to poorly
characterized cellular factors and unveil key aspects of virus host interactions Rather thanfocusing
on a single gene the outcome ofthe consortium is to create a map ofgene networks that play key
regulatory roles in the life cycle oftarget virus

R2 Defining the “Achilles’ heel” of virus infections The strengdi of die consortium lies on die

availability of quantitative assays to monitor each step of die virus life cycle providing a strong

competitive advantage for die post screening phase of die project A key aspect of translation

regulation diat we aim to clarify is how viruses are able to produce their proteins while the bulk of

cellular protein syndiesis shuts down We believe this could be the “Achilles’ heel” of virus

infection Protein synthesis and stress responses are also at the core of neurodegenerative diseases

and metabolic dysfunction Thus our discoveries can provide new paradigms of protein syndiesis
regulation that can be invaluable to die broad scientific community Finally from die follow up

phase of die CRlSPRa we expect to identify host factors with intrinsic antiviral activity

2 Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
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2 2 Research data and material methods and research environment

2 2 1 Research data to be used justifications and information on data collection acquisition and use

considering issues such as intellectual property rights IPR Gene databases structural information

and results from previous screens are all publicly available and will be used according to copyright
and intellectual properly regulations of respective institutions journals All data produced dining the

project will be available to each of the consortium members under confidentiality agreement

according to University of Helsinki regulations The raw sequencing data will be stored securely at

CSC IT Center for Science https www csc fi liome to which the researcher s at University of

Helsinki have access All sequencing data will be made available upon request and after publishing
the major findings the data will also be made available via public repositories such as the Sequence
Read Archive https www ncbi nlm nili gov sra Structural data will be deposited in the public
worldwide Protein Data Base after publication see the DMP for more details

2 2 2 Research methods and how they will contribute to answering the research questions or

confirming the hypotheses or how they will support the chosen approach The consortium utilizes

carefully selected virus model systems and complementary experimental approaches to elucidate

the genomic networks of viral infection To this end we will utilize the following key methods

Robust model systems The consortium will rapidly identify the most suitable human cell line to

perform die genome wide screens using fully automated high content image based assays The

screening platforms are already optimized in in several cell lines including lung A549 cells which

will be tested first

Genome wide CRISPRi a screens we will perform two complementary genome scale screens a

loss of function CRISPR interference CRISPRi and a gain of fimction CRISPR activator

CRISPRa screens Botii metiiods target the promoter regions of each human protein coding gene

CRISPRi causes strong gene repression CRISPRa gene activation The feasibility of these

approaches has been recently demonstrated CRISPRa has been successfully employed for

influenza virus4 and for a laboratory strain of ZIKV We will follow a four step screening process

as described by Sanson et al 2018 Fig 1A 1 generation of stable Cas9 expressing cell lines

alr eady completed in A549 and HeLa 2 transduction of the cell line with die sgRNA library and
selection of successfully transduced cells 3 viral infection and 4 identification of host genes

modulating infection To confirm the robustness of our methodologies and to improve the

likelihood of our success we already have generated the A549 HeLa and SK N SH cells

expressing Cas9 variants which are die cell culture models for other human padiogens such as

RSV ZIKV and TBEV We have performed a CRISPRa screen for RSV and a KO CRISPR screen

has been set up and sequencing is in progress to identify potential host effectors for TBEV

infection If diese cells are not susceptible to infection a CRISPRa screen will identify activators

allowing SARS CoV 2 to replicate effectively in human cells This approach is currently being
used in our lab in collaboration witii consortium members OV and JH for Puiunala vims Fig 1 A

PUUV Odieiwise Vero and MDCK cell lines can be used

Robust platform for follow up studies from gene networks to single molecules In published
studies where CRISPR screens have been used to study virus host interactions only one or two

cellular proteins were chosen for in deptii follow up studies We will set up a novel and effective
method to overcome this limitation and validate multiple genes at the same time therefore gaining
thefill potential ofthe genome wide approach ‘Virus selected multiplexed CRISPR mutagenesis
Hie sgRNAs of each identified gene will be purchased and introduced by high throughput reverse

transfection into recombinant dCas9 stable cell lines diat we have produced in our laboratories Fig
IB

13
To assign each identified gene to a specific stage of vims infection GB has previously

implemented an automated quantitative image based assay platform for several viruses including
RSV Fig IB inset The same methods have been used for other viruses Flu and RSV 14 15 and

will be adapted to the viruses included in this project
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Development of a novel semi synthetic antiviral molecule to block SARS CoV2 entry
One of tiie features that distinguish COVTD19 from most CoV is the acquisition of a furin cleavage
sequence on die viral surface protein S Coutard et al Antiviral Research 2020 The same

sequence is present in MERS but absent in SARS1 and other members of die lineage b CoV Hie

presence of furin cleavage sites on viral surface proteins is considered as a hallmark of high
pathogenicity for many human viruses This is die case for instance for numerous dangerous
strains of Influenza virus The acquisition of furin cleavage sequences on die surface protein of

influenza die hemagglutinin spike protein confers die virus higher spreading potential ni animal

models Ref The key point is diat all viruses processed by furin expose peptides widi the same C

tenninal consensus motif R KxxR K Taking advantage of diis conserved feature as a

collaborative effort widi Estonian consortium partner TT we have developed an innovative method

to inhibit virus entry using molecules diat selectively bind the R KxxR K sequence Our

preliminary experiments demonstrate diat die new antiviral molecule which we called CENDRtrap
is effective in preventing cell entry of Chikungunya virus and Semliki Forest virus bodi having
surface proteins activated by furin but not vesicular stomatitis virus which is not activated by furin

cleavage Fig 3 We will test our novel approach for the SARS CoV 2 in cell lines primary airway
epidielial cells cultivated as 2D and 3D air liquid interface These cultures are already available in

die lab of GB and currently used for entry studies using other respiratory viruses In addition in

collaboration with Professor Mikael Simons at die Munich Germany we will test die antiviral

potential of our CENDRtrap molecules to prevent infection in primary human neuron differentiated

from human iPSC

Hie CENDR trap concept

In die proof of concept studies we have used monomeric recombinant blb2 domain of liNRP 1 to

dramatically inhibit infectivity of SFV and Chikungunya virus Multimerizing the CendR peptide
binding blb2 domain of NRP 1 using dendrimeric nanoscaffolds can be used to significantly
enhance target specific avidity by up to 4 orders of magnitude with die affinity of the final

material being readily tunable We have already obtained die four branched heterobifunctional PEG

platforms from a leading PEG supplier Jenkem Technology Inc USA and worked out die

methodology for conjugation of die CendRTrap monomelic ligands and optional other payloads
marker fluorophores MRI contrast agents antiviral drugs to the scaffold We have also generated
pentavalent dendritic platforms based on oligoediylene glycol monodisperse moieties from our

collaboration partner Dr Miriam Royo in Barcelona These dendritic platforms have proven to be

biocompatible hemocompatible and non immunogenic for their use in vivo and can be chemically
modified in a controlled manner These studies will result in development of NRP 1 blb2 guided
PEG dendrimer conjugates and optimized scalable regulatory compliant methodology for dieu

synthesis

In parallel we will work on development of a shorter version of the soluble domain of neuropilin
domain blb2 Hie mini blb2 will be conjugated with the dendrimer scaffold and tested for

antiviral activity Hie research group of TT will use peptide phage display of short NRP 1 bl

domain derived partially randomized peptides to identify 50 aa peptides that interact with CendR

peptides at low micromolar concentration These peptides will be conjugated to dendrimeric

scafolds across a range of arm lengths and valencies and tested for their ability to interfere with

infectivity of SARS coronavirus 2 and later other CendR displaying viruses such as Chikungunya
virus by laboratories of Prof Balistreri and Vapaalahti

These studies may result in development of a conceptually novel broad spectrum antiviral strategy
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To ensure that our development plan is fast and efficient we have established a high content image

based platform to test COVID19 antivirals using immunofluorescence and fully automated

microscopy and image analysis Fig 3 yy

The CENDRtrap technology has high potential to become a pan antiviral therapeutic strategy as 1

our proof of concept experiments and available literature demonstrate antivir al activity of soluble

NRP ii dendrimer scaffolds are extensively used in cancer therapy with the branched PEG

platform being used in monodisperse PEG based drug candidates such as etirinotecan pegol
NKTR 102 developed for treatment of advanced breast cancer by Nektar Therapeutics The

expected outcome is development of multivalent CendR Trap dendrimer with exponentially
increased avidity ofbinding to viral particles allowing to decrease die minimum required doses and

widi potential to tr ap or cross link vir al particles and block cell entry while improving immune

detection Figure3 zz The combination of monomeric CendR Trap wifli clinically aligned
dendrimer scaffolds is expected to pass pre Investigational New Drug IND application activities

and early clinical development including 1 Establishment of protocols for large scale

synthesis conjugation and QC 2 Preparation of study plans for standardized PK PD TOX efficacy
studies 3 Seeming die IP situation and establishing partnerships and funding for follow up

preclinical and clinical development

Neuroinvasive potential of SARS CoV2

As a complementary approach to die CENDR trap we will test if addition of peptides diat have

CendR sequences or antibodies against NRP could inliibit virus infection by competing for potential
binding of virions to NRP receptors at the surface of cell lines and neurons Infection in neur ons is

highly relevant for padiogenicity and severity of disease The latest clinical reports indicate that a

common feature of COVID19 patients is the loss of sense of taste and smell In addition evidence

suggest diat the neur oinvasive potential of SARS CoV2 may play a role in respiratory failure of

COVID19 patients Li et al Journal of Medical Virology 2020 Our collaborators in Munich are

collecting brain samples from autopsies of COVID19 deceased patients Based on die knowledge
gained wifli SARS and MERS and die symptoms of COVID19 patients we will look for presence

of die virus in olfactory nerves and stem brain

Deliverables

3 1 Development and characterization of novel antiviral molecules based on CENDRtrap
technology in cell culture systems Mouth 1 6

3 2 Testing of CENDRtrap molecules in animal models what animal models 6 12

3 3 Next step Patenting and or testing in critical patients It is possible in Germany for instance

3 2 List of cellular factors pathways required for SARS CoV 2 Month 6 12

3 3 Identification characterization of available small molecule inhibitors against selected hits

Month 12 24
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Work package number 4 Lead beneficiary VTT

Monoclonal ABWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

3 12 34

Start month 1 End

month

24

Objectives Generation and characterization of neutralizing antibodies from coronavinis patients’
peripheral blood mononuclear cells

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 4 1 Expression of SARS CoV 2 structural proteins spike S membrane M envelope E

and nucleoprotein N by baculovirus expression UTU

Protein are expressed in native form no tag and as GST and His tagged forms to enable efficient

purification of viral fusion proteins Native protein expressing baculoviruses are used in Sf9 cell

coinfection experiments to produce virus like particles VLPs VLP production may occur in die

present S and M proteins but E and or N proteins may also be required Efficient SARS CoV 2

recombinant protein and VLP production allows immunization of various animal species for the

production of monoclonal and polyclonal antibodies Recombinant SARS CoV 2 proteins are used

for die development of nCoV specific IgG and IgM antibody assays in EIA microanay
immunoassay and point of care rapid assays Further SARS CoV 2 surface proteins will be

labelled fluorescentiy to allow fluorescent identification and isolation of antibody producing and

memory B cells from patient blood in Task 4 2 and 4 3 for discovery of novel SARS CoV 2

antibodies UH

Task 4 2 Discovery of novel antibodies against SARS CoV 2 through single cell sequencing UH

PBMCs from recovering COVID 19 patients are collected 2 3 weeks after disease onset and

cryopreserved in aliquotes Cells are stained widi recombinant fluorescentiy labelled SARS CoV 2

antigens and both plasmablasts and antigen specific memory B cell fractions IgG IgA and IgM
class switched are single cell FACS sorted to 96 well plates containing lysis buffer and RNAse

inhibitor and stored in 80 Bulk samples of plasmablasts memory B cells and PBMC fractions

will be stored as well B cell receptor heavy and light chains IGH IGK and IGL will be reverse

transcribed and amplified with an in house template switching method and constant gene specific
primers and paired end Illumina sequencing performed over tire CDR3 region About
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Task 4 3 Isolating coronaviins binders from patient derived antibody libraries VTT UH

We will use peripheral blood mononuclear cells PBMC from voluntary donors who are

convalescing from the SARS CoV 2 infection The cells will be sorted by FACS to enrich a

population of memory B cells that is likely to containg matured high affinity antibodies for the

coronavirus antigens Tire cells will be optionally sorted using fluorescently labelled antigens e g

RBD orN protein to obtain sub populations enriched for binders for individual antigens After

RNA isolation and cDNA synthesis Immunoglobulin heavy and light chain genes variable regions

and or die first constant domain will be amplified by PCR and the genes will be cloned to a

phagemid vector to generate phage libraries with millions of different heavy light chain
combinations With the aid of a helper phage the antibodies will be displayed on phage particles as

Fab fragments fused to at die N terminus of die phage pill protein

Coronavirus specific antibodies will be searched from die phage display libraries by panning
against the coronaviins proteins N nucleocapsid and S spike For die S protein we will use

recombinant fragments produced in Task 4 1 containing die external subunits SI and S2 or

specifically just truncated fragments containing die receptor binding domain RBD which is a

prominent target of neutralizing antibodies for coronaviruses After 2 4 rounds of panning we will

screen positive clones from miniculture supernatants by ELISA using antigen coated microtiter

plates and or protein arrays at the bottom of the wells Perez Gamarra et ah 2017 Lamminmaki et

ah 2018

Task 4 4 Production of recombinant antibodies as Fab fragments and whole IgG VTT UH

Recombinant antibodies will be produced bodi as Fab fragments in E coli host and as whole IgG in

CHO cells Fab fragments are produced from die clones isolated from phage display libraries in

Task 4 3 as well as using synthetic genes based on the single cell sequencing data from Task 4 2

Whole IgG will be produced with synthetic genes in CHO cells using bodi single cell sequencing
data and sequences of functionally verified recombinant Fab binders

The antibodies isolated from phage display libraries in Task 4 3 initially expressed as Fab pliage
pill fusion proteins will be converted to soluble Fabs with C tenninal liexahistidine tails in CHI

domains and expressed in a periplasmic production vector to obtain 1 5 mg amounts for further

characterization

Full lengdi IgG molecules will be produced by using recombinant expression in industiy standard

hamster CHO cell factories We will initially express recombinant IgG constructs prepared as

syndietic genes by Twist Bioscience transiently using an IRES based mammalian expression

system CHO cells expressing antibody sequences identified in Task 4 2 will be initially grown in

24 or 96 well foimat and Ab harvested for initial characterization and virus neutralization studies

in Task 4 4 This transient expression setup is sufficient to produce milligram amounts sufficient for

in vitro experiments For the most promising Ab constructs we will establish stable expression cell

lines using glutamine auxotrophic CHO S cells and a bicistromc vector optimized for prevention of

Ab heavy chain toxicity during high level grams per liter expression Production of Ab constructs

that fail to be expressed at high levels initially will be optimized using a proprietary method

developed m the Paavilainen laboratory UH that controls protein entry m to the secretory

pathway an established bottleneck for producing secreted therapeutic proteins such as recombinant

antibodies ImportantlyTesting both Fab fragments and full length IgG constructs is a synergistic
approach that maximizes possibilities to rapidly identify potent SARS CoV 2 binding antibodies

and to scale up then production in the industiy standard CHO cell system which can be

immediately transferred to the industrial partners of the RAMSES I project

Task 4 5 Antibody characterization VTT UH

Selected antibodies will be characterized by Biacore T200 for affinity and kinetic properties on
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rate off rate Specificity and cross reactivity of antibodies to the N and S proteins of SARS CoV 2

versus those of other coronaviruses will be determined by an array in well approach i e protein
arrays printed in die bottom of microtiter plate wells Talha et ah 2016 Also die antibody
specificity to variants mutants of the spike protein of SARS CoV 2 will be studied pending die

availability of recombinant proteins and or sequence data for synthetic peptide libraries As a result

we will produce reactivity profiles for the new antibodies consisting of Kd Km K^f and specificity
for different coronavirus protein variants

Deliverables brief description and month of delivery
D4 1 Production and purification of recombinant SARS CoV 2 structural proteins and VLPs M12

D4 2 Production of monoclonal and polyclonal antibodies against SARS CoV 2 Ml8

D4 3 Recombinant anti coronavirus antibodies M10

D4 4 Whole IgG molecules for neutralization studies Ml2

D4 5 Antibody reactivity profiles Ml8
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Work package number 5 Lead beneficiary UH

Antibody testsWork package title

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participant number

UH UTU NTNU UU VTT REAG UTA UL MEDIX RIVMShort name of

participant
30 4 10 48 10Person months per

participant

Start month 1 End

month

24

Objectives Development of antibody tests

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is now an

urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies to 2019nCoV

both from humans and from animals potential natural reservoirs

WP5 1 UTU For antigen production the S M N and E genes of SARS CoV 2 have been synthesized and

cloned into EBB vector with HA tag for use in mammalian and to a GST vector for use in insect cells as

described for Ebola and Zika viruses Melen et al 2017 Lundberg et al 2019 The respective genes of

other human infecting coronavimses will serve as controls These and additional S protein constructs will

serve in setting up the TR FRET assays see below We will study the antigenicity of these recombinant

proteins kinetics of IgM and IgG responses as well as cells infected with SARS CoV 2 virus Finnish strain

or viral particles purified from the cell culture media in different formats including IFA and WB using
Finnish case and Chinese collaborators serum panels

CoV infected cells produce the S glycoprotein in abundance and the protein served multiple functions in

viral entry and pathogenesis I 2 Furin or a related protease cleaves the S protein into S1 and S2 subunits

1 2 The S1 subunit mediates virus binding to ceils through its receptor binding domain RBD while the

S2 subunit mediates virus cell membrane fusion Several studies have shown that potent neutralizing
antibodies NAbs against alpha or beta CoVs target the RBD region of the S1 subimit 2 3 We will

develop various assays for the detection ofhuman antibodies to SARS CoV 2 S protein using SI and S2

subunits as well as on RBD region of SARS CoV 2 S protein virus 318 541 aa as the antigens The SI S2

and RBD domains with his tag at C terminus are synthesized alternatively if delays in gene synthesis we

will amplify them from the SARS CoV 2 Finnish isolate cloned into pCAGGS vector 4 5 under control

ofCAG promoter and expressed in HEK293T cells In addition we will study the use of alternate

expression systems and fusion tags The corresponding regions of other human infecting coronavimses will

serve as controls After the initial evaluations we will employ the generated antigens in different assay

formats as detailed below

WP5 2 UH Assays for NAb detection The detection ofNAbs will identify if a person is immune to a

given disease While neutralization tests requires cell cultures maintained at proper biosafety level conditions

BSL 3 for SARS CoV 2 the VSV based neutralization tests are more rapid and simple and require the

more accessible BSL2 To produce a specific assay for distinguishing infections by different coronavimses

we offer the VSVAG eGFP system in which VSV’s surface glycoprotein G is replaced by the enhanced
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green fluorescent protein gene eGFP as adapted in our laboratory 4 5 The system provides a safe viral

entry model because of its inability to produce infectious progeny vims while cell tropism identical to the

native vims The eGFP marker gene provides identification of infected cells at 12 16 h post infection

Pseudotyping of VSVAG eGFP with SARS CoV 2 S protein will also serve in studying the functions of

SARS CoV 2 S protein Earlier reports show that a pseudotyped VSV bearing a SARS CoV S protein
truncated A 18 aa from the cytoplasmic domain incorporates into VSV particles more efficiently than the

full length S protein 6 To distinguish between different CoVs we will compare the neutralizing titers of

VSV’s pseudotyped with the S proteins ofvarious coronaviruses to those pseudotyped with SARS CoV 2 S

protein

WP 5 3 UU

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids or longer

megapeptides designed and synthesized for optimal serological performance can successfully be used as

detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019

Rdnnberg 2017 Rizwan 2016 We can quickly create megapeptides from pathogen sequences and we will

thus have SARS CoV 2 antigens ready for evaluation within a few days We will evaluate the SARS CoV 2

antigens peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia using patient

samples provided through collaborators and by SARS CoV 2 specific sera produced in mice and rabbits

during RAMSES I We will employ the established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs for

patient diagnostics and seroepidemiological studies

WP 5 4 UH Hepojoki To enable rapid point of care type neutralization proxy testing we will modify our

previous approach on TR FRET Time Resolved Forster Reseonance Energy Tranfer in which patient
antibodies compete in binding with mAb against an epitope ofthe test antigen for which we provided the

proof of concept using hantavirus infection as a model Hepojoki S et al J Clin Microbiol 2015 We will

employ libraries generated from PBMCs of those that have recovered of SARS CoV 2 infection in WP4 as

candidate NAbs and test their applicability in TR FRET based assay for NAb detection In addition we will

employ the antibodies generated during exper imental infections on mice using S1 receptor binding domain

for setting up the assays The test development begins by identification of the best antigen recombinant

SARS CoV 2 S protein or its fragments particularly the receptor binding domain SARS CoV 2 VLPs or

VSV pseudotypes with nCoV 2019 S protein and system for antigen production all which are addressed in

WPs 5 1 5 3 We will then set up an LFRET assay based on bacter ial superantigen L protein and antigen
binding to the same immunoglobulin molecule to produce a FRET pair for the detection of IgM antibodies

to account for acute disease diagnostics timeline months 0 4 In parallel we will fine tune the assay for the

detection of anti nCoV 2019 IgG and IgA antibodies Once we have the NAbs available from WP4

against nCoV 2019 we will setup the assay for the detection ofnCoV 2019 NAbs in patient serum timeline

months 5 12 By the end ofRAMSES I we will have TR FRET based assays for identifying an acute nCoV

2019 infection and determining immunity against nCoV 2019 We estimate to complete the development of

TR FRET assays during 12 months

WP 5 5 REAG Development and commercialization ofrapid test for the detection of SARS CoV 2

coronavirus specific antibodies in human samples REAG will develop new in vitro diagnostic lateral flow

rapid test and ELISA test kits for the detection of SARS CoV 2 specific antibodies in human blood serum

and plasma Similar approach between the members of this consortium has previously led to sensitive and

specific commercialized rapid point of care and ELISA tests for the detection ofhantavims infections and

tick borne encephalitis TBE

During RAMSES IIMI we will develop unique tests which fulfil the general safety and performance
requirements of diagnostic tests set forth in the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD

medical devices We will perform risk assessments according to the ISO 14971 standard We will employ the

antigens described in WPs 5 1 5 3 in the test development and optimize the final combination of materials

for the assay The first test batches will be available for research use RUO according to MEDDEV 2 14 2

rev l to be evaluated with human sample panels during WP4 within months after the critical materials e g

recombinant antigens will be available We will further provide verification and validation ofthe developed
tests and the manufacturing processes to warrant that the produced tests fulfil the intended purpose which

we will perform in concert with the project partners of WP4 The final steps in the R D project are the

registration process and preparation of the EU declaration of conformity We will make the new products
available to the health care customers through Reagenas’s distributor s and the key opinion leader network

We will advertise the product in relevant scientific exhibitions and conferences and publish the evaluation
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results in recognized peer reviewed scientific journals
The objective is to ensure that the project meets its targets and milestones within the budget and time

schedules

REAG Specific tasks

T 1 Product development process

T 1 1 Feasibility study
search for critical components such as antigens antibodies carrier molecules detection particles and

assay membranes

T 1 2 Preparation of design and development plan for point of care and ELISA tests

T 1 3 Product development
the final combination of the selected materials is optimized

T 1 4 Preparation of design and development report verification validation plan and performance
evaluation plan
T 1 5 Validation and verification of the products and the manufacturing processes

production and testing of validation batches

verification of the tests

manufacturing process validation

sending the assay kits to be evaluated in WP7

T 1 6 Risk assessment

T 1 7 Post market surveillance plans
T 1 8 Preparation of technical files

T 1 9 Registration process and prepar ation of EU declaration of conformity
T2 Commercialization plans
T3 Management of regulatory issues

Reagena follows the mandatory guidelines set forth in the EU directive for in vitro diagnostic
devices 98 79 EY and the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD medical devices

In addition risk assessment will be done according to the ISO 14971 standard Reagena s certified

EN ISO 9001 2015 andEN ISO 13485 2016 Quality Management Systems cover all the processes

T4 Management of IPR issues

Reagena will use its own patented proprietary technology when applicable If needed Reagena will

perform the Freedom to Operate FTO studies through patent attorneys and makes licensing
agreements to have the necessary proprietary rights

WP 5 6 RIVM

At die RIVM we employ extensively validated multiplex serology based on protein microarray
technology for influenza viruses and emerging human coronaviruses as hCoV EMC and SARS

CoV 1 Koopmans 2012 Reuskeu 2013 Multiplex serological diagnostics is in particular
advantageous for these respiratory viruses as only a small amount of sample is required to provide
for syndr omic testing of a wide panel of pathogens that present with similar clinical syndromes We
will produce antigens for multiple respiratory pathogens including SARS CoV 2 and compare the

sensitivity and specificity of die antigens produced locally and the SARS CoV 2 antigens from our

consortia in our protein microarray assay Additionally we will evaluate die cross reactivity of the

SARS CoV 2 antigens with the antigens of the other coronaviruses Eventually we will develop
and implement a multiplex protein microarray for syndromic serological testing of patients with

respiratory infections and for the employment of population based studies into seroprevalence of

SARS Cov 2 For the development and evaluation of the microarray we will use patient samples
collected in WP8 We will make die tool available in a species independent manner to allow for

source tracing at animal wet markets and as tool to analyse anthropogenic transmission to pets and

livestock

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367632

Deliverables

Development of clinically applicable SARS CoV 2 specific IgG andlgM antibody assays

D5 1 A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay for detection of SARS CoV 2

coronavirus specific antibodies in human samples ready for market entry Due to the emergency of

SARS CoV 2 pandemic the first test batches will be released for research use RUO within

months after the critical materials e g recombinant antigens will be available

D5 2 Validated new in vitro diagnostic ELISA test kit for detection of SARS CoV 2 coronavirus

specific antibodies in human samples ready for market entry Due to the emergency of SARS CoV

2 pandemic die first test batches will be released for research use RUO within months after die

critical materials e g recombinant antigens will be available

D5 3 A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antibodies IgM and IgG inhuman samples
D5 4 A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antbodies IgM and IgG in animal rodent bat bird samples
D5 5 A validated multiplex serology assay based on protein microarray technology for syndromic
testing of antibodies against respiratory pathogens including SARS CoV 2
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Work package number 6 Lead beneficiary UH

Diagnostic tools RT PCRWork package title

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participant number

UH UTU NTNU uu VTT REAG UTA UL MEDIX RIVMShort name of

participant
26 3Person months per

participant

Start month 1 End

month

24

Objectives
To develop a novel point of care droplet digital PCR diagnostic platform for sensitive vims RNA

detection from human specimens

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 6 1 DropPen digital RT PCR assay development and proof of concept UH

Feasibility of the previously developed DropPen system with portable manual pressure device and

disposable all in one microfluidic droplet chips in SARS CoV 2 RT PCR diagnostics will be tested

first with recently published and commercially available corona vims specific RT PCR assays

Connan et al 2019 Oligos fluorescent labelled probes and in vitro transcribed positive control

RNA of the tests will be ordered from European Vims Archive https www european virus

arcluve com evag news wulian coronavims The sensitivity of the DropPen droplet digital assay

will be characterized with dilution series with tire positive control RNA and compared with die

standard RT PCR results of the same assay As soon as clinical samples are available and ediical

permissions granted the sensitivity and specificity of the digital DropPen assay will be studied

further and rapid sample preparation methods evaluated and optimized for DropPen platform
Clinical and epidemiological data of the tested patients and potentially infected carriers will be

analysed retrospectively in order’ to determine how low virus counts the detection levels can reach

and how well that performs in estunation of quarantine needs of asymptomatic individuals

Along with PCR amplification based assays the SARS CoV 2 RNA targets will be tested also for

isothermal amplification in ambient 40 50 C temperature and rapid detection in less than 30 min

Various available protocols e g RT LAMP RT SIBA and their feasibility sensitivity and

accuracy m DropPen droplet digital format will be evaluated Isothermal assays would allow even

faster read out of rapid tests that are not dependent on thermocycler availability enabling the

development of a truly portable point of care test platform for SARS CoV 2
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Task 6 2 Product design and mass production process development UH VTT

The proof of concept prototype of die DropPen device and chips will be preliminary piloted within
die consortium with members representing also die future end users such as researchers nurses and

laboratory technicians of the diagnostic laboratories and point of care units Based on their user

experience and feedback the final changes to die design will be made fabricated and tested in

prototype level After tins die most optimal materials PDMS polydimethyl siloxane or

diemioplastics and mass production methods roll to roll thermal imprinting hot embossing or

injection molding will be selected The pilot inns will take place in VTT premises in Oulu

Finland VTT partners have already experience widi PDMS thermal imprinting of DropPen chips in

our ongoing joint project Further processes of chip functionalization and lidding will be set up

Task 6 3 Preparation of the regulative process partnerships and commercialization

Regulatory processes needed for the eventual use of DropPen as diagnostic platform will be defined

and considered tliroughout the project Validation and verification of die platform and it’s imaging
and data analysis components as well as further piloting and performance evaluation bodi widi

consortium partners and in independent customer and end user groups in the health care chain will

be done These include e g medical doctors muses diagnostic laboratories hospitals andhealdi

care centers crematory staff airport and other public transportation staff Once die safety and

performance requirements are met EU Regulation 2017 746 and risk assessments done ISO

14971 standard die registration process and preparation of die EU declaration of conformity will

be finalized Possible fast track approval processes may however apply to diagnostics due to die

emergency of SARS CoV 2 epidemic and these will be applied to DropPen platform if available

Potential partners from diagnostics industry will be actively searched throughout die project in

order to speed up the joint development and or licencing process of die DropPen technology from

academic R D project to diagnostic tool of potentially urgent global need Preliminary discussions

are under way widi die project partner Reagena
Diagnostica Mirko Brummer Partners and suppliers widi supporting technology such as

fluorescent microscopy and image analysis software are also searched for The current chip
prototype is imaged with standard fluorescent microscopes detecting SybrGreen FAM FITC labels

which are commonly available in research labs and institutes However low cost and mobile

microscope solutions would be optimal for a rapid point of care test environment in future In die

prototype level we currently use Aiforia image analysis software to count die positive vs negative
droplets Analysis solutions for the future point of care platform will be characterized and

developed dining die project with potential partner companies or providers

| and Aidian previous Orion10 2e

Along widi the regulation and partnerships search market and freedom to operate analyses will be

performed novel IPR created dining die project will be seemed and finally the productization and
commercialization plans done widi a go to market strategy

Deliverables

D6 1 Proof of concept data and publication of DropPen digital platform feasibility to SARS CoV 2

diagnostics month 12 18

D6 2 Tested mass fabrication method for the DropPen chips and device month 24

D6 3 Strategic partners and go to market strategy for DropPen platform month 24

45

ffiAMSESHj template WP18 20 V20180201



367632

Work package number 7 Lead beneficiary UU

Animal experimentationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

5 40

Start month 1 End

month

24

Objectives

To test newly developed 2019 CoV antivirals in animal models assessing i effect ii toxicity and

ill PK PD

Description ofwork

An effective antiviral for treatment and or prophylaxis of SARS CoV 2 represents a crucially
important step in mitigating the disease This WP will take antiviral candidates identified in WP1 3

from in vitro through two required in vivo steps in preparation for human trials

Rapid testing in relevant animal models is an essential step to get SARS CoV 2 antivirals on the

market as soon as possible To do die testing in an efficient maimer and to satisfy the need for

testing in two distinctly different animal species we will use a step wise approach of mouse and

ferret animal models

Mice constitute a natur al first step in animal models because of availability and cost and space

efficiency It is not yet established if SARS CoV 2 infects mice but SARS CoV gives rise to

viremia and clinical signs in aged BALB c mice and thus this will be our first step to establish a

mouse animal model to screen multiple antivirals Of note is diat young BALB c mice do not get
die same clinical picture so inclusion of animals at different ages will be an important variable

Ferrets are the gold standard for influenza studies in mammals can produce ferret to ferret

transmissible SARS CoV infection and is therefore also likely a suitable model for SARS CoV 2

Josef Jarhult is currently a visiting scientist at die Australian Animal Healdi Laboratory AAHL in

Geelong Australia At AAHL BSL 4 compatible animal facilities and labs are available and pilot
ferret trials to establish an animal model for SARS CoV 2 are being conducted Feb April 2020
Thus we have a ready template on how to set up diis relevant animal SARS CoV 2 model The

animal model will be set up at the BSL 3 animal facility at Karolinska Institute KI Stockholm

Sweden

Newly developed antivirals will be tested with regard to i effect n toxicity and m PK PD Effect

evaluation will be based on mortality clinical signs virus detection by PCR and histopadiology as

compared to untreated controls Toxicity will be assessed by clinical signs clinical chemistry tests

regarding liver heart kidney and muscular damage and histopathology in treated uninfected

animals as well as in the regular treatment groups Different doses will be used to determine an

appropriate balance of toxicity and effect Antiviral concentrations will be measured in serum and

lung tissue to construct relevant PK PD models
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Deliverables brief description and month of delivery
D7 1 SARS CoV 2 animal model in mice established at KI month 6

D7 2 12 mouths — Mouse model up and running clinical biochemical virological and

histopathological natural course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental
protocol established month 12

D7 3 Ferret model established at KI learning from method presently being established at AAHL

month 15

D7 4 Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished month 18

D7 5 Ferret model up and miming clinical biochemical virological and histopathological natural

course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental protocol established 21

month

D7 6 Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse model finished using final optimized
protocol month 24

D7 7 Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets finished month 27

D7 8 Testing of at least 4 antiviral candidates in final mouse model finished month 30

D7 9 Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret model finished using final optimized
protocol month 36

D7 10 One antiviral candidate most suitable for testing in primates first human trials month 36
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Work package number 8 Lead beneficiary UH

EvaluationWork package title

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participant number

UH UTU NTNU UU VTT REAG UTA UL MEDIX R1VMShort name of

participant
10 4 4 4 4 4Person months per

participant

Start month 1 End

month

24

Objectives

This WP will focus oil coordinating and arranging data and clinical materials for evaluations of the

molecular and serological tests as well as to arrange for clinical testing of the lead antiviral

candidates and analysing the results in the context of patient data Depending on the scenarios —

whether the epidemic will be contained with majority of cases from China full blown global
pandemics or sustained circulation in resource poor countries we have arrangements in place to

secure access to samples and clinical collaboration for the project

Description of work

We have already secured collaborative arrangements to have samples from Wuhan China

collaborating with Dr Xiong Yong Director and chief physician Department of infectious disease

Zhongnan hospital Wuhan China as well as Professor Yong Zhen Zhang PhD Head of Department
of Zoonoses National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese CDC

Beijing China the research consortium which was first to report and release the sequence of the

SARS CoV 2 genome

In Kenya we are collaborating with University of Nairobi KAVI institute for clinical research

which is particularly experienced and authoritative in clinical trials on infectious diseases and with
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whom the UH group has also collaborated on preparedness on emerging infections

For Finland and Sweden Professors of Infectious Diseases at universities and university hospitals
of Helsinki and Uppsala are part of die partner teams Prof

respectively and will coordinate additional patient samples and data of relevance to the project in

addition Professor Vapalahti is a chief physician at UH hospital laboratory with access through
ongoing research projects to patient samples
In Slovenia Institute of Microbiology and Immunology Faculty of Medicine University of

Ljubljana prof dr

Diseases of Clinical Centre in Ljubljana dr Tadeja Kotar will coordinate and collect clinical

samples and clinical data from hospitalized patients that are important for the planned project
From die Netherlands patients serum samples will be collected together widi epidemiological data

Additionally we have die opportunity to request serum samples from a seroprevalence study within

die healthy Dutch population PIENTER and from a study into patients infected with other human

coronaviruses ILI

and10 2e 10 2»

| with collaboration of die Department of Infectious

A separate ethical review will take place for all patient materials and data where relevant due to the

rapid call diis was not possible beforehand

Hie patient samples needed for evaluation include respiratory extracts nasopharungeal swabs

nasal aspirates throat swabs conjunctival swabs etc from suspect and diagnosed patients serum

blood mine and fecal samples We will extract 40 ml of blood from 2 5 recovered patients for

preparing peripheral blood mononuclear cells for subsequent antibody library to screen for

neutralizing or diagnostic human monoclonal antibodies see WP 4

Our clinical collaborators will test BSAAs or their combinations against drug resistant infections or severe

viral infections For this they will select subjects among infected patients from the wards or the intensive

care units ICU The assessment for hospitalization will be carried out according to local practices if the

clinician evaluates the patient as not being able to manage at home the patient will be hospitalized As for

those attending ICU the principles of evaluation will be consistent with the Infectious Diseases Society of

America guidelines on community acquired pneumonia 25 The patients will give their written informed

consent For ICU patients consent for sample collection will be received from relatives or from the patients
after treatment For children consent for sample collection will be received from their parents Clinicians

will treat patients with BSAAs in accordance with good clinical practice study protocols ethics etc Our

clinical partners will also collect medical data and samples from patients dining and after infection Sample
collection time will depend on the origin ofviral disease and other factors The samples will contain valuable

information to assess the therapeutic and adverse effects of the treatments We will detect viruses in the

samples test host immime factors using standard assays and report the results to the clinicians Clinicians

will invite patients who recovered from viral diseases after treatment with BSAAs to participate hi our

annual meetings teleconferences and share their experience on a voluntarily basis All patients’ data and

samples will be treated anonymously The anonymized patient information will include age 0 10 11 20 21

30 and so on sex fm hospitalization yes no date of sample collection week year and diagnosis The

anonymized patient data will be stored in secure local databases under restricted access for only the named

scientists of the present project All patient data and samples will be destroyed at the end of the project

Deliverables brief description and month of delivery
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8 1 Patient respiratory sample panels for evaluation of RT PCR tests

8 2 Patient semm plasma sample panels for evaluation of serological test

8 3 PBMCs for establishing a human antibody library
8 4 Ethical review timelines and conditions on potential use of antivirals in clinical trials

8 5 Establishment ofpermits and guidelines for possible clinical trials in Nordic

Countries Kenya China depending on pandemic epidemic scenarios
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For each work package

Work package number 9 Lead beneficiary UH

Management and disseminationWork package title

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Participant number

UH UTU NTNU UU VTT KEAG UTA UL MEDIX RTVMShort name of

participant
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1Person months per

participant

Start month 1 End

month

24

Objectives

To implement die project management structure and oversee die project
To develop a freely accessible database summarizing all available options to control SARS CoV 2

To promote awareness and coordinate communication strategy targeted at die key end users

Description of work

WP9 1 is responsible for overall consortium management of RAMSES I which consists of the

tasks coordinated by UH Tarja Sironen widi the assistance of the odier lead investigators and the

management and advisory boards Furthermore dns WP will manage communication and

dissemination efforts with the assistance of UH communications services Timely sharing of

accurate and evidence based information is of key importance in managing die public response to

die emergence of SARS CoV 2

Task 9 1 Implementation of management bodies and decision making processes UH

Task 9 2 Organization of regular meetings managing internal progress reports UH

Task 9 3 Technical and financial reporting to die Commission All partners

Task 9 4 Development of data management plan All partners

Task 9 5 Online visibility and presence Lead UH all partners development of a public website

set up of social media account Twitter and regular press releases and appearances in media

Task 9 5 Coordmation of publications UH — ensuring proper acknowledgment of the RAMSES I

project
WP9 2 focuses on die building of die knowledge sharing database diat will be updated in a timely
fashion

Task 9 6 Establishment of die database mcluding

Deliverables brief

D9 1 Consortium agreement Month 0
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D9 2 Project management plan Month 1

D9 3 Dissemination and communication plan Month 1

D9 4 Data Management Plan Month 6

D9 5 Exploitation Plan Month 12

D9 6 RAMSES I website launched Month 1

D9 7 Communications reports Month 6 12 18 24

D9 8 Database launched Month 1 and updated until the end of the project
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For each work package

Work package number Lead beneficiary
Work package title

Participant number

Short name ofparticipant
Person months per

participant

Start month 1 End

mont

24

h

Objectives

Description of work

Deliverables brief

Timing of the work packages

3 6 9 12 15 18 21 24

WP1

WP2

WP3

WP4

WPS

WP6

WP7

WP8
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WP9

Table 3 1c List of Deliverables

Deliverable name Lead

partner

Dissemi

nation

level

Del

month

Nr WP Type

Novel activities of selected BSAAs in cell culture1 1 1 UTA R PU 6

Information on MOA ofBSAAs1 2 1 UTA R PU 6

At least 1 efficient BSAA combination1 3 1 UTA R PU 6

Validated activities of BSAAs or their combinations in

vivo

1 4 1 UTA R PU 36

Production ofrecombinant SARS CoV 2 3CL protease
and establishment of an in vitro FRET based

enzymatic assay

2 1 2 UU R PU 1

DEM

Determination of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with a potential inhibitor by x ray

crystallography

2 2 2 UU R PU 2

In vitro screening by enzymatic assay of known

SARS 3CL protease inhibitors against SARS CoV 2

3CL protease

2 3 2 UU R PU 6

In silico screening of approved drugs against other

diseases against SARS CoV 2 3CL protease

2 4 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of approved
drugs against other diseases with predicted activity
against SARS CoV 2 3CL protease

2 5 2 UU R PU 7

In silico screening of non peptidie lead like

compounds against SARS CoV 2 3CL protease

2 6 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic
lead like compounds with predicted activity against
SARS CoV 2 3CL protease

2 7 2 UU R PU 7

Crystallization of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with best identified compounds

2 8 2 UU R PU 8

Optimization ofthe best compounds2 9 2 UU R PU 11

Cell based testing of optimized compounds2 10 2 UU R PU 14

Selection of drug resistance mutations by cell culture

assays

2 11 2 UU R PU 18

Structural study of SARS CoV 2 3CL protease drug
resistance mutations with x ray crystallography

2 12 2 UU R PU 22

Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs

and demonstration their efficacy as antiviral substances

2 13 2 UTU R PU 18
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2 14
Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in

vivo in animal infection experiments

2 UTU R PU 36

List of cellular factors pathways for SARS CoV 23 1 3 UH R PU 6

Identification characterization of available small

molecule inhibitors against selected hits

3 2 3 UH R PU 18

Molecular details of interactions between selected hits

and viral components

3 3 3 UH R PU 36

Production and purification ofrecombinant SARS

CoV 2 structural proteins and VLPs

4 1 4 UH R PU 12

Production ofmonoclonal and polyclonal antibodies

against SARS CoV 2

4 2 4 VTT

UTU

R PU 18

Patient derived anti coronavirus antibodies4 3 4 VTT R PU 10

Whole IgG molecules for neutralization studies4 4 4 VTT R PU 12

Antibody reactivity profiles4 5 4 VTT R PU 18

UH

Development of clinically applicable SARS CoV 2

specific IgG and IgM antibody assays

5 1 5 UH R PU 24

UTU

REAG

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay

for detection of coronavims specific antibodies in

human samples ready for market entry

5 2 5 REAG R PU 24

RUO 6

Validated in vitro diagnostic ELISA test kits for

detection of SARS CoV 2 coronavims specific
antibodies in human samples ready for market entry

5 REAG R PU 24

RUO 6

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavims

specific antibodies IgM and IgG in human samples

5 3 5 UU R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection of coronavims

specific antbodies IgM and IgG in animal rodent

bat bird samples

5 4 5 UU R PU 36

A validated multiplex serology assay based on protein
microarray technology for syndromic testing of

antibodies against respiratory pathogens including
SARS CoV 2

5 5 5 RTVM R PU 12

Proof of concept data and publication of DropPen

digital platform feasibility to SARS CoV 2 diagnostics

6 1 6 UH R PU 18

Tested mass fabrication method for the DropPen chips
and device

6 2 6 UH R PU 24

Strategic partners and go to market strategy for

DropPen platform

6 3 6 UH R PU 24

SARS CoV 2 animal model in mice established at KI7 1 7 UU DEM PU 6

R

Mouse model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

7 2 7 UU DEM PU 12

R
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SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

Ferret model established at KI learning from method

presently being established at AAHL

7 3 7 UU DEM PU 15

A

Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished7 4 7 UU DEM PU 18

R

Ferret model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

7 5 7 UU DEM PU 21

R

Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse

model finished using final optimized protocol

7 6 7 UU R PU 24

Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets

finished

7 7 7 UU R PU 27

Testing of at least 4 antiviral candidates teste in final

mouse model finished

7 8 7 UU R PU 30

Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret

model finished using final optimized protocol

7 9 7 UU R PU 36

Selection of one antiviral candidate most suitable for

testing in primates first human trials

7 10 7 UU R PU 36

Patient respiratory sample panels for evaluation of RT

PCR test

8 1 8 UH R PU 3

Patient semin plasma sample panels for evaluation of

serological tests

8 2 8 UH R PU 3

PBMCs for establishing a human antibody library8 3 8 UH R PU 3

Ethical review timelines and conditions on potential
use of antivirals in clinical trials

8 4 8 UH R PU 12

Establishment of permits and guidelines for possible
clinical trials in Nordic countries Kenya China

depending on pandemic epidemic scenarios

8 5 8 UH R PU 24

Consortium agreement9 1 9 UH R PU 0

Project management plan9 2 9 UH R PU 1

Dissemination and communication plan9 3 9 UH R PU 1

Data Management Plan9 4 9 UH R PU 6

Exploitation Plan9 5 9 UH R PU 12

RAMSES I website launched9 6 9 UH DEC PU 1

Communications reports9 7 9 UH R PU 6 12

18

24
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3 2 Management structure milestones and procedures

Due to the special nature of tins call die partners have agreed that die organisational structure and

die decision making protocols will be established during grant agreement negotiations This will

occur at the first workshop of RAMSES 1 to be organized as early as possible UH will coordinate

RAMSES I as a whole and oversee die establishment of effective innovation management team a

scientific advisory board as well as identify a user stakeholder panel

Table 3 2a List of milestones to be updated upon start of the project

Milestone

number

Milestone name Related

WPs

Due

month

Means of

verification

Potential therapeutics identifiedMl 1 4 18 WP reports

Rapid diagnostic tests developedM2 4 6 18 WP reports

Clinically relevant and efficacious
therapeutics evaluated

M3 1 8 36 WP reports

Management and communication

plans established

Initial workshops
organized

M4 9 6

Table 3 2b Critical risks for implementation

Description of risk

indicate level of

likelihood

Low Medium High

WP s Proposed risk mitigation measures

Limited number of antivirals

with novel anti SARS CoV 2

activities

The discoveiy of novel antiviral activities depends on the

choice of cell lines viruses and viral st ains concentration

range and purity of compounds as well as on the endpoint
measurements To overcome these issues we will implement
harmonized antiviral bioactivity data annotation

standardization curation and intra resource integration To

increase the discoveiy rate ofnovel anti SARS CoV 2

antivirals we will also test emerging drag candidates We have

at least 31 drug candidates to test in vitro However we can

combine these agents with each other virus specific antivirals

to identify synergistic additive effects as we did in our

previous studies 21 28

1

Incomplete MOA

information

Task will provide only limited knowledge on MOAs of

antivirals due to technical bottlenecks but we will integrate the

1
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ornics data to reconstitute the global portrait of antivirals’

MOAs as we have done previously27

We have enough BSAAs to test their combinations in vitro

However we can combine BSAAs with virus specific drugs to

identify synergistic additive effects as we did in our previous
studies 2US

No response to treatment

with BSA combinations

1

Failure to obtain ethical

permits

In order to obtain human primary cells amendments to existing
ethical permission will be submitted to the national ethical

committees immediately after the funding decision will

become available The same applies to genetically modified

viral strains and human cells All mouse experiments will be

conducted in collaborators laboratories under existing ethical

permissions following 3R policy

1

Competing IPR There is a risk of competing IPR concerning novel antiviral

activities ofBSAAs We will systematically monitor and

manage the risks at an early stage together with our TTO by

reviewing the scientific literature and patents

1

others

Lack of communication The data is expected to be novel and at the cutting edge of

biomedical research and thus will be published in the best

biomedical and general publication series

1

others

3 3 Consortium as a whole

The objectives of this call request accessing diagnostics of SARS CoV 2 with rapid tests and to

provide possible antivirals which led to collecting die gallery of partners now in this RAMSES I

proposal having relevant experience and excellence and with previous collaborations on

development of tools and test to combat emerging viral infections The partners include an SME

with long traditions in collaborating with academic partners and for producing rapid tests which

have been evaluated to be highly sensitive and specific in the case of other viral diseases REAG

We have groups working on specifically emerging viral zoonoses and doing translational

development research with hospital diagnostic laboratories UH UTU UU RIVM groups

specialized in antiviral development NTNTJ UU and virus host interactions UH UTU and a

group with a novel concept for nucleic acid testing and infectious disease research on animal

models UU This is supplemented with key collaborators on clinical research from China and

Nairobi Altogether the consortium members share previous successful collaborative projects on

including EU grant funding e g concerning hantaviruses UU and UH ebola preparedness UU

UTU zika UH UTU NTNU and VTT Hie UTU group has worked previously on innate

immunity of highly pathogenic coronaviruses Paivi Saavalainen’s group has already developed a

new approach to performing RT PCR and the Kamov Vapalahti and Julkunen groups have

previously collaborated on new antivirals and UH and VTT on developing human monoclonal

antibodies Each partner complements the consortium from diagnostic laboratories to technological
innovations and basic and translation research on cellular and molecular interactions The work is

already ongoing with the recently isolated SARS CoV 2 strain from Finland and the partners are in

frequent contact all the time
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The commercialization status is described in more detail in the workpackages and die exploitation
particularly of die rapid serology tests will be immediate

For clinical collaborations die part of die globe most involved depends on which epidemic or

pandemic scenarios will take place thereby we have collaborators for clinical samples and studies

in Europe Kenya and China

Our main clinical collaborators In Nordic countries will include within UU MD Professor of

Infectious Diseases Dr

die Zoonoses Research Center in UU and within UH MD PhD Professor of Infectious Diseases

Senior Medical Officer at Helsinki University Hospital HUH head of Aava

Travel Clinic in Helsinki and die founder and head of Meilahti Vaccination Research Center

MeVac at HUH

widi long track record on studying e g influenza and part of10 2e

Dr 10 2e

For Kenya we collaborate through longstanding collaborations with UH Viral Zoonsoes group and

University of Nairobi KAVI institute of Clinical Research College of Health Sciences University
of Nairobi an institute conducting clinical research projects in Kenya Our main collaborators are

Dr Omu Anzala professor of virology and immunology at die University of Nairobi widi vast

experience in infectious disease research and central figure establishment of KAVI Institute of

Clinical Research He is Principal Investigator and co investigator in several clinical trials and

basic research projects on HIV Ebola and influenza among others He has a rich network of

collaborators and research partners across die country and die globe He is also a member and

consultant for various local and international bodies including a taskforce on die 2019 novel

coronavirus Ministry of Health Kenya Within KAVI another important team member and

collaborator is Dr Moses Masika a physician lecturer and research scientist specialized in tropical
and infectious diseases and global health leadership and management who is also leading efforts to

improve laboratory infrastructure and skills for diagnosis of emerging and reemerging padiogens
through next generation sequencing Author in article Ommeh et al Genetic evidence of MERS

CoV in camels in Kenya Virol Sin 2018

In China we collaborate widi Dr Xiong Yong Director and chief physician in die department of

infectious disease Zhongnan hospital Wuhan China who has currendy involvement in two papers
about nCoV outbreak Wang et al Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019

Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan China JAMA 2020 and Jin et al A rapid advice

guideline for die diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus SARS CoV 2 infected

pneumonia standard version Mil Med Res 2020

In China we collaborate also widi Professor Yong Zhen Zhang Professor and head of die Dept of

Zoonoses at National Institute for Communicable Disease Control and Prevantion Chinese CDC

Beijing China An mtertnationally known scholar on zoonotic viruses virus discovery and the

leader of die consortium who first identified die causative agent Wu Zhao Holmes Zhang YZ1

A new coronavirus associated widi human respiratory disease in China Nature 2020

3 4 Resources to be committed
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Tables for section 3 4

Table 3 4a Summary of staff effort

Please indicate the number ofperson months over the whole duration oftheplanned work for each

workpackage for each participant Identify the workpackage leadet for each WP by showing the

relevantperson monthfigure in bold

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WPS WP9 Total Person

Months per

Participant

UH

UTU

NTNU

UU

VTT

REAG

UTA

UL

MEDIX

RIVM 10 4 1 15

Total

Table 3 4b ‘Other direct cost’ items travel equipment other goods and services costs of

internally invoiced goods and services large research infrastructure

1 UH Cost Justification

Travel project workshops and scientific meetings

Equipment
Other goods and

services

Reagents and laboratory consumables outsourcing to Kenya
and China

Costs of internally
invoiced goods and

services MGA Art

6 2 D 5}
Total

2 UTU Cost Justification

€
_
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Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

Sequencing proteomics and antibody productionOther goods and

services

All laboratory reagents kits cell culture media sera chemical

publication costs

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

3 UTA Cost Justification

si
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment small equipment updates
Other goods and

services

laboratory consumables

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

4 UU Cost Justification

Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment
Other goods and

services

laboratory consumables animal experimentation

Costs of internally
invoiced goods and

Total

5 VTT Cost Justification

Q
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

laboratory consumablesOther goods and

services

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

6 REAG Cost Justification

q
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel 6000

Small laboratory equipmentEquipment 10000

Reagents and materials for assay developmentOther goods and 30000
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services

Costs of internally
invoiced

Total 46000

7 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

8 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

9 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

10 RIVM Cost Justification

q
Travel 5000 Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

45000 Laboratory materials and reagents for antigen production

Costs of internally
invoiced

45000 Microarray slides and reagents for assay development and

evaluation laboratory disposables and publication costs

Total 95000
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To rapidly assess possible community transmission in Noord Brabant the Netherlands

healthcare workers HCW with mild respiratory complaints and without epidemiological

link contact with confirmed case or visited areas with active circulation were tested for

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS CoV 2 Within 2 days 1 097 HCW in

nine hospitals were tested 45 4 1 were positive Of six hospitals with positive HCW two
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accounted for 38 positive HCW The results informed local and national risk management

On 27 February 2020 the first case of coronavirus disease COVID 19 was diagnosed in the

Netherlands [1] By 6 March the number of cases had increased to 128 [2] Most of these

cases had a travel history to northern Italy or had been in close household contact with a

laboratory confirmed case For 15 of the 128 cases the source of infection had not been

determined For seven of the 35 cases in the province of Noord Brabant the source of

infection could not be established Some cases elsewhere in the Netherlands were also

linked to Noord Brabant Furthermore in hospital B in Breda which has offered low

threshold testing for employees with respiratory complaints since 2 March 2020 several

healthcare workers HCW had tested positive for severe acute respiratory syndrome

coronavirus 2 SARS CoV 2 On Friday 6 March the Dutch National Outbreak Management

Team OMT convened to discuss the situation of coronavirus disease COVID 19 in the

Netherlands The OMT decided that an urgent assessment of possible community

transmission in the province of Noord Brabant was needed

Sampling of healthcare workers for SARS CoV 2

The OMT decided to approach the assessment of possible community transmission in Noord

Brabant through sampling of HCW in hospitals in the province A focus on HCW would

simplify sampling at such short notice of adequate numbers of people with mild

respiratory symptoms coughing and or sore throat and or common cold and without a

known epidemiological link for SARS CoV 2 exposure travel to high risk areas close contact

with confirmed case Furthermore knowledge of the status of SARS CoV 2 infection among

HCW would provide important insights for the participating hospitals regarding the infection

status of staff and would inform hospital policies on testing algorithms for their personnel

and on infection prevention measures

Seven hospitals in the province of Noord Brabant were approached in the afternoon of

Friday 6 March and the morning of Saturday 7 March 2020 with the request to test HCW

through Sunday 8 March Two hospitals indicated that they had already started systematic

sampling of HCW as part of their hospital policy Four hospitals had no systematic sampling

policy for HCW but were testing all patients that presented at the emergency ward with
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respiratory complaints In addition two hospitals just outside Noord Brabant with a large

proportion of staff residing in the affected province participated in the assessment Figure

The participating hospitals were asked to offer screening to HCW and share the results of

the testing by 14 00 on Monday 9 March 2020 Upper respiratory tract specimens throat

and or nasopharyngeal swab were collected from HCW with mild respiratory complaints

and without epidemiological link Testing followed a uniform national protocol based on

Corman et al [3] that was rolled out by two central laboratories in the Netherlands The

testing was done either locally or in one of these two central laboratories

Ethical approval was not required for this study as only anonymous aggregated data were

used and no medical interventions were made on human subjects Sampling of HCW or

patients was part of hospital policy

Figure Locations of the nine participating hospitals with numbers of healthcare workers

tested for SARS CoV 2 and percentage of positive test results the Netherlands March 2020

n 1 097 tests
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COVID 19 coronavirus disease HCW healthcare worker NUTS nomenclature of territorial units for

statistics SARS CoV severe acute respiratory syndrome coronavirus

The background incidence of COVID 19 notifications by NUTS 3 region is based upon the national infectious

diseases notification system

In the period 6 8 March 2020 a total of 1 097 HCW range per hospital 11 294 in nine

hospitals were tested for SARS CoV 2 of whom 45 4 1 were found positive Figure Six

hospitals had positive HCW of which two hospital B and C accounted for 38 of the 45

positive HCW The percentage of positive HCW per hospital varied between 0 and 9 5

with the highest percentages in hospital B in Breda 4 2 10 238 hospital E in Uden 5 6

2 36 and hospital C in Tilburg 9 5 28 294

In addition seven of the nine hospitals A in Roosendaal B in Breda C in Tilburg D in s

Hertogenbosch E in Uden F in Eindhoven and I in Nijmegen had already tested HCW in the

period from 27 February to 6 March 2020 They reported 10 positive HCW among 400

tested 2 5 The percentage of positive HCW per hospital varied between 0 and 5 6 in

this period with the highest percentage in one hospital D in s Hertogenbosch

In total in the period from 27 February to 8 March 2020 four of the nine hospitals had

tested 786 patients with respiratory complaints of whom 27 3 4 were positive The

percentage of positive patients varied between 1 1 1 87 and 16 2 16 99 with the

highest percentage in hospital E

Discussion

Since its first emergence in China in December 2019 SARS CoV 2 has caused a pandemic

affecting 134 countries with a total of 142 539 COVID 19 cases including 5 393 deaths by 14

March 2020 [4] Fatal outcome was reported in the largest study from China to be 2 3 [5]

As at 15 March 2020 the Netherlands had officially registered 1 135 patients with the

majority of cases in the south western part of the country [6] Currently 15 March 2020

evidence is accumulating for unnoticed community transmission in the provinces Noord

Brabant and Limburg with sporadic cases with unknown sources of infection elsewhere in

the country
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A 2 day rapid study among nine hospitals with HCW working and or residing in an area of

the Netherlands with suspected community transmission showed that 4 1 of hospital staff

with mild respiratory symptoms were infected with SARS CoV 2 The observed geographic

differences in positivity rates among HCW demonstrated focality of SARS CoV 2 infection

with foci in the region Breda Tilburg and Uden SARS CoV 2 infections among patients with

respiratory complaints were primarily found in the hospital in Uden Source and contact

tracing was started by the regional public health service upon positive testing in the

patients

The results of the rapid assessment confirmed the suspicions at the OMT meeting on 6

March 2020 that unnoticed community transmission was ongoing in parts of Noord

Brabant The results directly informed decisions on control measures at the national level 9

March and subsequently for additional regional measures 10 March The study supported

the implemented mitigation policy that was advised by the OMT on 6 March in anticipation

of the results of the assessment [7] The additional measures undertaken by regional

authorities involved requesting inhabitants of Noord Brabant to practice self isolation at

home when they developed a cough symptoms of common cold and or a fever

Furthermore a ban of public events involving more than 1 000 people was implemented in

this province [8] As the epidemiological situation developed on 12 March 2020 self-

isolation upon mild respiratory symptoms was implemented for the whole country together

with a ban of events with more than 100 people [9] Tailored advice was issued for people

70 years and older persons belonging to medical risk groups and for persons involved with

their care

Here we used SARS CoV 2 infection rates among HCW with mild respiratory complaints

without an epidemiological link as a proxy for community transmission As the study had to

be conducted under enormous time constraints started and completed within 2 days to be

able to rapidly inform urgent decision making there was no opportunity to roll out a

standardised study protocol Nevertheless data provided by the World Health Organization

China joint mission on COVID 19 support our approach The mission report indicated that

there were 2 055 laboratory confirmed cases of COVID 19 among HCW from 476 hospitals

in China Close investigation into these cases revealed that most of them could be traced

back to exposure in households rather than in a healthcare setting [10]
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We interpret the prevalence of 4 among HCW with mild respiratory illness and no

epidemiological link as high and of concern It suggests unnoticed community transmission

with a potential risk of nosocomial transmission Further evidence for ongoing community

transmission was provided by the Nivel Primary Care Database sentinel surveillance for

influenza like illness ILI and other acute respiratory infections ARI [11] While this is a

small group of ca 40 practices covering 0 8 of the Dutch population eight ILI or ARI

patients had tested positive by 14 March one among 109 0 9 with a collection date in

week 10 and nine among 125 7 23 in week 11 The epidemiological situation in the

Netherlands and elsewhere is developing rapidly and additional measures involving further

restrictions in the social life in the country are being prepared
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To rapidly assess possible community transmission in Noord Brabant the Netherlands

healthcare workers HCW with mild respiratory complaints and without epidemiological

link contact with confirmed case or visited areas with active circulation were tested for

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS CoV 2 Within 2 days 1 097 HCW in

nine hospitals were tested 45 4 1 were positive Of six hospitals with positive HCW two
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accounted for 38 positive HCW The results informed local and national risk management

On 27 February 2020 the first case of COVID 19 was diagnosed in the Netherlands [1] By 6

March the number of cases had increased to 128 [2] Most of these cases had a travel

history to northern Italy or had been in close household contact with a laboratory

confirmed case For 15 of the 128 cases the source of infection had not been determined

For seven of the 35 cases in the province of Noord Brabant the source of infection could

not be established Some cases elsewhere in the Netherlands were also linked to Noord

Brabant Furthermore in the Amphia hospital in Breda which has offered low threshold

testing for employees with respiratory complaints since 2 March 2020 several healthcare

workers HCW had tested positive for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

SARS CoV 2 On Friday 6 March the Dutch National Outbreak Management Team OMT

convened to discuss the situation of coronavirus disease COVID 19 in the Netherlands The

OMT decided that an urgent assessment of possible community transmission in the province

of Noord Brabant was needed The hospitals were asked to offer screening to HCW and

share the results by Monday 9 March to advise governmental decision makers about

additional control measures

Sampling of healthcare workers for SARS CoV 2

It was decided to approach the assessment of possible community transmission in Noord

Brabant through sampling of HCW in hospitals in the province A focus on HCW would

simplify sampling at such short notice of adequate numbers of people with mild

respiratory symptoms coughing and or sore throat and or common cold and without a

known epidemiological link for SARS CoV 2 exposure travel to high risk areas close contact

with confirmed case Furthermore knowledge of the status of SARS CoV 2 infection among

HCW would provide Important insights for the participating hospitals regarding the Infection

status of staff and would inform hospital policies on testing algorithms for their personnel

and on infection prevention measures

Seven hospitals in the province of Noord Brabant were approached in the afternoon of

Friday 6 March and the morning of Saturday 7 March 2020 with the request to test HCW

through Sunday 8 March Some hospitals indicated that they had already started sampling
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HCW as part of their hospital policy Others had no HCW sampling policy but were testing all

patients that presented at the emergency ward with respiratory complaints In addition two

hospitals just outside Noord Brabant with a large proportion of staff residing in the affected

province participated in the assessment Figure The participating hospitals were asked to

offer screening to HCW and share the results of the testing by 14 00 on Monday 9 March

2020 Upper respiratory tract specimens throat and or nasopharyngeal swab were

collected Testing followed a uniform national protocol based on Corman et al [3] that was

rolled out by two central laboratories in the Netherlands The testing was done either locally

or in one of these two central laboratories

Ethical approval was not required for this study as only anonymous aggregated data were

used and no medical interventions were made on human subjects Sampling of HCW or

patients was part of hospital policy

Figure Locations of tlie nine participating hospitals with numbers of healthcare workers

tested for SARS CoV 2 and percentage of positive test results the Netherlands March 2020
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COVID 19 coronavirus disease HCW healthcare worker NUTS nomenclature of territorial units for

statistics SARS CoV severe acute respiratory syndrome coronavirus

The background incidence of COVID 19 notifications by NUTS 3 region is based upon the national infectious

diseases notification system

In the period 6 8 March 2020 a total of 1 097 HCW range 11 294 in nine hospitals were

tested for SARS CoV 2 of whom 45 4 1 were found positive Figure Six hospitals had

positive HCW of which two Amphia hospital in Breda and Elisabeth Tweesteden hospital in

Tilburg accounted for 38 of the 45 positive HCW The percentage of positive HCW per

hospital varied between 0 and 9 5 with the highest percentages in Amphia hospital

4 2 Bernhoven hospital in Uden 5 6 and Elizabeth Tweesteden hospital 9 5 In

addition seven hospitals Amphia Bernhoven Jeroen Bosch hospital in s Hertogenbosch

Bravis hospital in Roosendaal Catharina hospital in Eindhoven Elisabeth Tweesteden

Radboudumc in Nijmegen had already tested HCW in the period from 27 February to 6

March 2020 They reported 10 positive HCW among 400 tested 2 5 The percentage of

positive HCW per hospital varied between 0 and 5 6 in this period with the highest

percentage in Jeroen Bosch hospital

In total in the period from 27 February to 8 March 2020 four of the nine hospitals had

tested 786 patients with respiratory complaints of whom 27 3 4 were positive The

percentage of positive patients varied between 1 1 and 16 2 with the highest

percentage in Bernhoven hospital

Background and discussion

Since its first emergence in China in December 2019 SARS CoV 2 has caused a pandemic

affecting 134 countries with a total of 142 539 cases including 5 393 deaths by 14 March

2020 [4] Fatal outcome was reported in the largest study from China to be 2 3 [5] As at

15 March 2020 the Netherlands had officially registered 1 135 patients with the majority of

cases in the south western part of the country [6] Currently 15 March 2020 evidence is

accumulating for unnoticed community transmission in the provinces Noord Brabant and

Limburg with sporadic cases with unknown sources of infection elsewhere in the country
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A 2 day rapid study among nine hospitals with HCW working and or residing in an area of

the Netherlands with suspected community transmission showed that 4 1 of hospital staff

with mild respiratory symptoms were infected with SARS CoV 2 The observed geographic

differences in positivity rates among HCW demonstrated focality of SARS CoV 2 infection

with foci in the region Breda Tilburg and Uden SARS CoV 2 infections among patients with

respiratory complaints were primarily found in the hospital in Uden Source and contact

tracing was started by the regional public health service upon positive testing in the

patients

The results of the rapid assessment confirmed the suspicions at the OMT meeting on 6

March 2020 that unnoticed community transmission was ongoing in parts of Noord

Brabant The results directly informed decisions on control measures at the national level 9

March and subsequently for additional regional measures 10 March The study supported

the implemented mitigation policy that was advised by the OMT on 6 March in anticipation

of the results of the assessment [7] The additional measures undertaken by regional

authorities involved requesting inhabitants of Noord Brabant to practice self isolation at

home when they developed a cough symptoms of common cold and or a fever

Furthermore a ban of public events involving more than 1 000 people was implemented in

this province [8] As the epidemiological situation developed on 12 March 2020 self-

isolation upon mild respiratory symptoms was implemented for the whole country together

with a ban of events with more than 100 people [9] Tailored advice was issued for people

xx years and older persons belonging to medical risk groups and for persons involved with

their care

Here we used SARS CoV 2 infection rates among HCW with mild respiratory complaints

without an epidemiological link as a proxy for community transmission As the study had to

be conducted under enormous time constraints started and completed within 2 days to be

able to rapidly inform urgent decision making there was no opportunity to roll out a

standardised study protocol Nevertheless data provided by the World Health Organization

China joint mission on COVID 19 support our approach The mission report indicated that

there were 2 055 laboratory confirmed cases of COVID 2019 among HCW from 476

hospitals in China Close investigation into these cases revealed that most of them could be

traced back to exposure in households rather than in a healthcare setting [10]
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We interpret the prevalence of 4 among HCW with mild respiratory illness and no

epidemiological link as high and of concern It suggests unnoticed community transmission

with a potential risk of nosocomial transmission Further evidence for ongoing community

transmission was provided by the Nivel Primary Care Database sentinel surveillance for

influenza like illness ILI and other acute respiratory infections ARI [11] While this is a

small group of ca 40 practices covering 0 8 of the Dutch population eight ILI or ARI

patients had tested positive by 14 March one among 109 0 9 with a collection date in

week 10 and seven among 84 8 3 in week 11 so far The epidemiological situation in the

Netherlands and elsewhere is developing rapidly and additional measures involving further

restrictions in the social life in the country are being prepared
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Rapid Communication

Rapid assessment of regional COVID 19 community transmission through a convenience sample of

health care workers

10 2eAuthors Amphia Bernhoven Bravis Catharina Elizabeth Twee Steden Elkerliek

10 2a 10 2 10 2» 10 2eJeroen Bosch Radboudumc Viecuri

10 2» 10 2e 10 2e 10 12 1 10 2e

On 27 February 2020 the first case of COVID 19 was diagnosed in the Netherlands By 6 March this

had increased to 128 cases Most of these cases had a travel history to northern Italy or had been in

close household contact with a confirmed case However in the province of Noord Brabant the

source of infection for xx cases could not be established while some cases elsewhere in the

Netherlands were linked to Noord Brabant Furthermore several hospital health care workers

HCW in a hospital in the province that offered low threshold testing for employees with

respiratory complaints had tested positive for SARS CoV 2 On Friday 6 March the Dutch National

Outbreak Management Team OMT convened to discuss the COVID 19 situation in the Netherlands

The OMT decided that an urgent rapid assessment was needed of possible community transmission

in the province of Noord Brabant The results were required to be available by Monday 9 March to

advise governmental decision makers about possible control measures

Study

It was decided to address the assessment of possible community transmission in Noord Brabant

through sampling of HCW in hospitals in the province A focus on HCW would make sampling at such

short notice of adequate numbers of persons with mild respiratory symptoms and without a known
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epidemiological link for SARS CoV 2 feasible Furthermore knowledge of the status of SARS CoV 2

infection among HCW would provide important insight for the participating hospitals in the infection

status among their personnel and would inform hospital policies on testing algorithms for their

personnel and infection prevention measures

Seven hospitals in the province of Noord Brabant were approached Friday afternoon and Saturday

morning 6 and 7 March 2020 with the request to test FICW with mild respiratory symptoms

coughing and or sore throat and or cold and without an epidemiological link for SARS CoV 2

through Sunday 8 March Some hospitals indicated that they had already started sampling HCW as

part of hospital policy Others had no such policy but were testing all patients that presented at the

emergency ward with severe acute respiratory infections SARI In addition two hospitals just

outside Noord Brabant with a large proportion of staff residing in the province participated in the

assessment figure 1 The participating hospitals were asked to submit the results of the testing by

14 00 Monday 9 March 2020

The participating hospitals were also asked to submit SARS CoV 2 clinical samples to Erasmus

Medical Centre in Rotterdam for sequencing

Results

In the period 6 8 March 2020 a total of 1097 HCW in 9 hospitals were tested for SARS CoV 2 by RT

PCRon throat and or nasopharyngeal swabs of whom 45 4 1 were found positive figure 1 Six

hospitals had positive HCW of which two Amphia in Breda and Elisabeth TweeSteden in Tilburg

accounted for 38 of the 45 positive HCWs The percentage positive HCW per hospital varied
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between 0 and 9 5 with the highest percentages in Bernhoven 5 6 Amphia 4 2 and

Elizabeth Twee Steden 9 5 hospitals Additionally seven hospitals had already tested HCW in the

period 27 February 6 March 2020 They reported 10 positive HCW among 400 HCW tested 2 5

The percentage positive HCW per hospital varied between 0 and 5 6 in this period

In total in the period 27 February 8 March 2020 four of the nine hospitals had tested 786 SARI

patients of whom 27 3 4 were positive In Bernhoven hospital Uden 16 2 16 99 of SARI

patients tested positive The percentage positive SARI patients varied between 1 1 and 16 2

Background and Discussion

Since its first emergence in China in December 2019 a novel human pathogenic coronavirus named

SARS CoV 2 has caused a pandemic affecting xx countries with a total of xx cases with xx deaths as at

xx March 2020 SARS CoV 2 causes a disease named COVID 19 that is characterized by a spectrum of

illness ranging from subclinical mild respiratory disease to severe acute respiratory illness As at 12

March 2020 the Netherlands had registered 614 patients with the majority of cases in the South-

western parts of the country Currently 12 March 2020 evidence is accumulating for unnoticed

community transmission in provinces Noord Brabant and Limburg with sporadic cases with unknown

sources of infection elsewhere in the country

A two day rapid study among 9 hospitals with HCW working and or residing in an area of the

Netherlands with suspected community transmission showed that 3 9 of hospital staff with mild

respiratory symptoms were infected with SARS CoV 2 The observed geographic differences in

positivity rates among HCW demonstrated focality of SARS CoV 2 infection with a focus in the region

Breda Tilburg and Uden SARS CoV 2 infections amongst SARI patients were primarily found in the

hospital in Uden These patients were at the time immediately subjected to source and contact

investigation by the regional public health service
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The results of the rapid assessment confirmed suspicions that unnoticed community transmission

was ongoing in parts of Brabant The results directly informed decision making in a meeting between

leadership of the Netherlands Centre for Infectious Disease Control and government representatives

on 9 March 2020 The study supported the implemented mitigation policy that was decided upon

by the OMT on Friday 6 March in anticipation of the results of the assessment Furthermore it

informed additional measures by the government to further control the outbreak The preliminary

measures were for Noord Brabant to practice social distancing and limit their social contacts and to

stay at home if they have a cold cough and or fever These measures were ratified once more when

the study results were known and in addition the government called upon the Dutch population to

stop shaking hands in the afternoon of 9 March 2020

Here we used SARS CoV 2 infection rates among HCW without an epidemiological link travel to

high risk areas close contact with confirmed case as a proxy for community transmission As the

study had to be conducted under enormous time constraints to be started and completed within

two days to be able to rapidly inform urgent decision making there was no opportunity to roll out a

standardized study protocol Nevertheless data provided by the WHO China joint mission on COVID

19 supports our approach The mission report indicated that there were 2055 laboratory confirmed

cases of COVID 2019 among HCW from 476 hospitals in China Close investigation into these cases

revealed that most of these could be traced back to exposure in households rather than in a health

care setting

We interpret the prevalence of almost 4 among health care workers with mild respiratory illness

and no epidemiological link as high and disturbing It suggests unnoticed community transmission

with a high risk of nosocomial transmission Further evidence for ongoing community transmission is

provided by the primary care sentinel surveillance for influenza like illness ILI While this is a small

group of 40 practices covering 0 8 of the Dutch population by 12 March four ILI patients had

tested positive The epidemiological situation in the Netherlands and elsewhere is rapidly
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developing and by 12 March we consider the province of Noord Brabant and part of the adjacent

province of Limburg to be in mitigation phase while other provinces are still in containment phase
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fnventarisatie in het kader van SARS CoV 2 diagnostiek

Laboratorium RIVM Bilthoven

SARS CoV 2 Diagnostiek

Voert u zelf SARS CoV diagnostiek uit

Bij welk laboratorium laat u SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Beschikt u over een platform waarop u SARS CoV 2 zou kunnen uitvoeren wat u

nu niet hiervoor gebruikt

Zo ja welke

Hoeveel bepalingen heeft u tot nu toe uitgevoerd

Welk materiaal voor afname resp materiaal gebruikt u

ja

n v t

ja

Cobas 4800

641

niet afname maar bevoorrading GGDs

Keelswab M10141 MLS

Neusswab M10142 MLS

Sputum feces potjes 80 734 301 Sarstedt

Gly medium 75 0733 Media Products

MagNA Pure extractie Roche i c m In house PCR

igh Pure RNA Isolation kit Roche i c m In house PCR

PCR mixen Taqman Fast Virus 1 step Master Mix thermofisher

LightCycler TaqMan Master Roche

Welk platform gebruikt u voor uw SARS CoV 2 dx

Welke platformen heeft u nog in huis voor moleculaire Dx

Inventarisatie voorraad tekorten MMLs ZH

Op welke termijn verwacht u tekorten van monsterafnamemateriaal

Op welke termijn verwacht u tekorten voor DNA RNA isolatie

Tekort in welke materialen

Op welke termijn verwacht u tekorten voor in house 5ARS PCR

Tekort in welke materialen

Op welke termijn verwacht u tekorten voor SARS STR POCT assays

Tekort in welke materialen

Op hoeveel monsters kunt u nog extractie uitvoeren voorraad

Hoeveel monsters kunt u nogtesten in uw in house SARS PCR voorraad

Voor hoeveel SARS STR POCT assays heeft u nog voorraad

Voor hoeveel extracties heeft u in bestelling

Voor hoeveel in house SARS PCR heeft u in bestelling

Primers probes

Mastermix

Disposables bv platen

Voor hoeveel SARS STR POCT assays heeft u in bestelling

3 7 2020

3 15 2020

MagNA Pure 96 Processing cartridge Roche

3 15 2020

Taqman Fast Virus 1 step Master Mix thermofisher

n v t

n v t

3840

6000

n v t

4800

geen

15000

26000

n v t

Ervaart u leveringsproblemen voor overige moleculaire Dx

Zo ja met welke leverancer

ja

MagNA Pure 96 Processing cartridge Roche

Taqman Fast Virus 1 step Master Mix thermofisher

Ervaart u leveringsproblemen op het gebied van overige MM Dx

Zo ja met welke leverancer Keelswab M10141 MLS

Neusswab M10142 MLS

Alternatieven

Welke alternatieven op monsterafname materiaal bent u aan t verkennen

Welke alternatieven op extractie gebied bent u aan t verkennen

Welke alternatieven op SARS Dx bent u aan t verkennen

Welke alternatieven op MM Dx bent u aan’t verkennen

keelswab neusswab 360C Copan

Cobas 4800 Roche

Covid 19 Assay kits Thermofisher

n v t

Ring onderzoeken waarbij te verwachten is dat deze

mensen veelal negatief zijn monstermateriaal

gepoold testenHeeft u innovatieve ideeen om producten te vervangen te delen etc

10 2g

10 2g Het

bekeken alternatief voor keel en neuswatten is niet

wenselijk omdat stokjes te lang zijn en afgebroken
moeten worden voordat ze in de mediumbuis

Overige opmerkingen passen



367651

RApid Molecular and SEroiogical aSsays and Inhibitors for novel coronavirus

RAMSES I

List of participants

Participant No Participant organisation name Country

1 Coordinator University of Helsinki UH Finland

University of Turku UTU Finland2

Norwegian University of Science and Technology Estonia3

NTNU

University of Uppsala UU Sweden4

Technical Research Centre of Finland VTT Finland5

Finland6 Reagena REAG

Table of contents

1

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

i Excellence

Om mission is to respond rapidly to the global public health threat caused by the novel SARS CoV

2 We will build upon existing excellence and preparedness for emerging infectious diseases

allowing us to develop swiftly rapid diagnostic tools for detection of both viral nucleic acids as

well as acute antibody response or past immunity These will be both field deployable and usable

also in low incoming settings which will be of key importance under a pandemic scenario

Pathogen traits and genetic signatures associated with these traits will be assessed in cell culture

and animal models which are also essential for identifying and evaluating both new and

repurposed antivirals In addition we will produce both neutralizing and diagnostic monoclonal

antibodies for therapeutic candidates as well as diagnostic reagents for evaluating e g neutralizing

responses rapidly With our clinical Pis and collaborators in China we will be able to evaluate the

diagnostic tools using clinical samples already collected in China and those accumulating in

Europe All therapeutic and diagnostic tools as well as better understanding of coronavims

emergence will significantly aid preparedness also for future coronavirus outbreaks

1 1 Objectives

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Novel highly pathogenic viruses emerge and cause severely debilitating conditions Most of these

are vector borne and zoonotic viruses with neither vaccines nor drugs for prevention and treatment

This low level of preparedness has been illustrated by the recent outbreaks of Ebola and Zika

viruses and again now by SARS CoV 2 No vaccines and drugs are available for prevention

prophylaxis and treatment of any coronavirus infection in humans Eurosurveillance Editorial

2020 Our consortium will identify and develop anti SARS CoV 2 antivirals for prophylaxis and

treatment ofSARS CoV 2 infections These include re positioning ofsafe in man antivirals We will

also analisis of of natural antiviral substances interferons IFN a f IFN A and IFN y

development of novel protease inhibitors entry inhibitors as well as therapeutic monoclonal

antibodies and their combinations

OBJECTIVE 2 TO DEVELOP RAPID AND VERSATILE DIAGNOSTIC TOOLS

Timely identification of all infected individuals is a key component in limiting the spread of any

infectious disease Such identification tools are not available as none of die previously developed
methods for detecting coronaviruses are adequate for die detection of SARS CoV 2 Our

consortium will develop a toolboxfor detecting the novel coronavirus SARS CoV 2 in clinical as

well as animal and environmental samples rapidly and reliably in different scenarios and settings
We will also develop tools to monitor antibodies induced against this vims for diagnostic use and

surveillance to understand die epidemiology All these tools will be useful in the search of the

animal reservoir and for identifying odier coronaviruses diat could pose a future threat

1 2 Relation to the action
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Our consortium addresses the topic Development of therapeutics and diagnostics combatting
coronavirus infections H2020 JTI IMI2 2020 21 single stage and the specific challenge to

rapidly gain a better understanding of the newly identified virus especially in relation to potential
clinical and public health measures that can be put to immediate use to improve patients’ health

and or contain the spread of SARS CoV 2

Specific scope of the topic How RAMSES I addresses the programme scope

Identification t ofdiagnostic prevention and

therapeutic options to rapidly respond to the

COVID 19 outbreak

• By summarizing available information on

diagnostics vaccines and therapeutics in freely
accessible database

Development oftherapeutics to address the

current and orfuture coronavirus outbreaks

• By validating known safe in man antiviral

agents interferons and their combinations

against SRAS CoV 2 infections

• By identifying novel antiviral agents protease
inhibitors entry inhibitors and siRNAs and

developing monoclonal antibodies against
SRAS CoV 2 infections

Development ofdiagnostics ensuring rapid
evaluation ofcandidates based on existing
technologies

• By producing a catalog of antigens and vims

isolates for product development
• By rapidly developing point of care

immunochromatographic tests TR FRET

—based tests as well SMIA based tests

• By developing a novel point of care RT PCR

method that is rapid and field deployable

Development offast and reliable tools that go

beyond the state ofthe artfor detection of
COVID 19 carriers and symptomatic
individuals suspected ofCOVID 19 infection

1 3 Concept and methodology

a Concept

Our central concept is to address the current threat of SARS CoV 2 by the quick translation of

knowledge and experience gained on other emerging infectious diseases such as the recent Ebola

and Zika vims outbreaks We will bring together a unique mixture of experts in latest teclmologies
with experts in virology to quickly respond to the current epidemic by a twofold approach of

advanced diagnostic solutions and antiviral treatment We are in an excellent position to tackle tins

problem because of ongoing and previous collaboration of the consortium partner s which has

already resulted in several breakthroughs in the field including a number of diagnostic rapid tests

already in use and identification of potential dmg candidates in use against some of the most devastating
viral diseases Here multiple technological solutions to both point of care and laboratory diagnostics
and treatment of SARS CoV 2 will be developed simultaneously and evaluated using both clinical

samples and animal models In RAMSES I project the new antigens and antibodies will be

developed by the project participants to be utilized in the development of point of care diagnostic
methods such as lateral flow assays These are discussed in detail rn the following paragraphs on

methodology
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The consortium has a unique mixture of both scientific and commercial know how to enable rapid
implementation of the results to diagnostic laboratories and medical manufacturers as well as to the

wider scientific community We bring multinational technological innovation cutting edge virology
and commercial laboratory diagnostics together to tackle die current international liealdi crisis as

well as develop a model for quick response tactics to future epidemics wherein all available

resources are efficiently used and not in competition

Table National and international research and innovation activities linked with the project

DescriptionAcronym Partner

Versatile Emerging infectious disease Observatory generates
and distributes high quality actionable information for evidence

based early warning risk assessment and monitoring of EID

threats by public health ators and researchers in die One Health

domain

VEO UH UU

EbolaMoDRAD IMI project on Ebolavirus diagnosticsUH UTU

Arbovirus threats

and disease

associations

A project aiming at discovery and characterization of

viruses vironies m arthropods in Finland and Kenya their

possible disease associations and to understand pathogenesis of

emerging viruses

UH

Preparedness for

Emerging
Infections in

Kenya

One Healdi project in collaboration widi Univ of Nairobi for

screening wildlife domestic animals and febrile patients for

emerging infections in Kenya including capacity building

UH

Business Finland project for commercialization of portable
droplet device for single cell analytics and digital PCR

DropPen UH VTT

Virus host

interactions

A platform of dentification of viral signalling inhibitors

regulating innate immunity as novel targets on drug
development

UTU

City mosquitoes A project investigating how the threats of mosquito bome viral

diseases eg dengue and Japanese encephalitis changes in

rapidly growing mega cities Vietnam India

UU

Avian influenza

—host switch

A project aiming to better understand host switches of avian

influenza virus

UU

The development of new antiviral molecules to block multiple
viruses

CENDRtrap UH

Influenza Genetic susceptibility to severe influenza infectionsUTA

Influenza Influenza diagnosticsUTA

Influenza Novel antivirals against influenzaUTA
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Human Exposomic Determinants of Immune Mediated

Diseases EU Horizon 2020 project

HEDIMED VII

Detection and burden of DengueDengueDetect VII

HTRob Development of high throughput selection and screening
methods for antibody libraries

VTT

Horizon 2020

Phase 1

Phase 1 feasibility study during May — October 2015REAGENA

The coordinator and industrial partner in the project “Rapid
Diagnostics of Tick borne infections”

Eurostars

Programme

REAGENA

b Methodology

THERAPEUTICS 6 DIFFERENT SOLUTIONS

The first line of therapeutic compounds against SARS CoV 2 — repurposed drugs and

interferons

Developing novel virus specific vaccines and antiviral drugs can be time consuming and costly
Rekerman Einav 2015 De Clercq Li 2016 To overcome these issues academic institutions

and pharmaceutical companies focused on repositioning of existing antivirals from one viral disease

to another considering that most viruses utilize the same host factors and pathways to replicate
inside a cell Yu et al 2013 Bekennan Einav 2015 Debing et al 2015 Check Hayden et al

2018 Jaishankar et al 2018 Schor Einav 2018 Yuan et al 2019 Drug repurposing is a

strategy for generating additional value from an existing drug by targeting disease other than that

for which it was originally intended De Clercq Li 2016 It has significant advantages over new

drug discovery and development since chemical synthesis steps manufacturing processes reliable

safety and pharmacokinetic properties in pre clinical animal model and early clinical

developmental phases phase 0 1 and Ha are already done

Here we will start with safe in man broad spectrum antivirals BSAAs BSAAs are small

molecules that inhibit human viruses belonging to 2 viral families and that passed phase 1 safety
of clinical trials We have recently reviewed BSAAs and summarized the information on 120

BSAAs in freely accessible database https drugviius info 46 agents have been shown to inhibit

several human coronaviruses Fig 1 These BSAAs or their combinations may represent drug
candidates for prophylaxis and treatment of SARS CoV 2 infections For example remdesvir is

currently being tested on 761 patients in a randomized double blind study and results are expected
in the next few weeks The medicine is also being tested in several western countries with

preliminary
Chloroquine phosphate eg resochin and hydroxychloroquine eg plaquenil are anti malarial

drugs They have been tested on 285 critically ill Covid 19 patients between die ages of 18 and 65

and right now these drugs are being tested in 18 clinical trials in China One of these studies

investigate hydroxychloroquine as a preventive treatment for healdiy people widi close contact with

infected Favipiravir has recently been successfully studied as a treatment for COVID 19 in 70

patients Lopinavir ritonavir which is typically used for HIV treatment is also being tested in

several clinical studies Other safe in man BSAAs such as teicoplanin oritavancin dalbavancin

results https clinicaltrials gov ct2 results7tenii remdesivir cond vlius
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monensin and emetine could be repurposed for treatment of SARS CoV 2 infections

Oritavancin dalbavancin and monensin are approved antibiotics whereas emetine is an anti-

protozoal drug

Favipiravir
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Remdesivir |||
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Figure 1 Safe in man broad spectrum antiviral agents and coronaviruses they inhibit A snapshot is

taken from https drugvirus info website Different shadings indicate different development status of

BSAAs Grey shading indicates that the antiviral activity has not been either studied or reported

Natural antiviral substances interferons are also an option for treating severely ill SARS CoV 2

patients IFNs are established biological antiviral substances drags that can readily be given to

humans IFN a p IFN A and IFN y may have antiviral effects given alone or in combinations and

together with other pharmacological antiviral drugs The antiviral activities of IFNs are

systematically tested in in vitro cell culture models and animal infection experiments
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Protease inhibitors and siRNAs

Viral proteases have been successfully used as targets for the development of efficient Hepatitis C
and HIV antiviral treatments The SARS CoV 2 presents a 3C like cysteine protease 3CL

protease essential for the virus life cycle and thus representing a promising target for the

development of antiviral prophylaxis treatment We have already begun to identify protease
inhibitors against SARS CoV 2 protease for the development of therapeutics For this purpose we

will employ a combination of in silico enzymatic biophysical and cell vinis based methods

Selected compounds will finally be evaluated in a SARS CoV 2 Ferret infection model

Compounds with inhibitory activity against SARS CoV 2 3CL protease will be identified by
screening SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like

compounds Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV

3CL protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known

SARS 3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of a well established safety profile Thus the use of already
approved drugs for the treatment SARS CoV 2 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant SARS CoV 2 3CL protease similar to

assays already established in our laboratory partner 4 for analysis of protease inhibitors against
Zika and Tick borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like

compounds will be screened in silico using a combination of molecular docking and molecular

dynamics simulations The binding affinity of the most promising compounds will be estimated

using The Linear’ interaction energy method LIE The most promising compounds will then be

tested using the FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduced above

Hie structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds variants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility’

All compounds will be synthetized by Anja Sandstrom group Dept of Medical Chemistry Uppsala
University UU The Sandstrom group has vast experience on the design and synthesis of protease
inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with Pharmaceutical

companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center ZSC UU Advance

computational resources will be provided by the Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced

Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska Institute

Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g during 2019

Zika and TBE recombinant proteases They delivered the SARS CoV 2 3CL protease in Feb

2020

Recent technology developed in Julkunen group laboratories UTU Jiang et al 2019a enables

the production of virus specific RNA molecules in high quantities that enable further production of

Dicer cleaved small interfering RNA DsiRNA swarms that can target multiple regions in viral

genomes Proof of principle analysis of DsiRNA antiviral activity against highly pathogenic H5N1
and other influenza viruses in primary human macrophages and DCs has just recently been

described by partner 2 Jiang et al 2019b The method is based on a synthetic large viral RNA
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molecule representing conserved viral sequences followed by in vitro synthesis of ssRRNA and

dsRNA molecules by bacteriophage T7 and Plii6 RNA dependent RNA polymerase RdRp
enzymes respectively Jiang et al 2019a SARS like coronaviruses hke SARS CoV and SARS

CoV 2 have liiglily conserved sequences within their genome which enables die construction of a

synthetic 2 3 kb SARS CoV 2 and SARS CoV specific gene fragment This chimeric gene

functions as the template for die production of SARS CoV 2 specific DsiRNA swarm enabling the

analysis of its antiviral potential against die novel coronavirus DsiRNA swarm delivery into target
human primary cells and stable lines have been previously optimized Jiang et al 2019a With this

approach we are able to provide information on die applicability of a DsiRNA approach as an

antiviral substance against SARS CoV 2 In case SARS CoV 2 is inhibited by DsiRNA in in vitro

cell models in primary limnan macrophages and DCs and in stable cell lines this approach can also

be tested experimental animal models

New antivirals — entry inhibitors

The rationale of dris approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will provide
new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of die viral infection

cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and encoded in the

genome of the host cell Each cluster regulates fundamental cellular’ processes such as membrane

trafficking protein synthesis and immune responses that viruses have to hijack and manipulate to

tiieir advantage To efficiently interfere with viral spreading and its patiiogenic outcome we aim to

identify and characterize die host factors essential for die establishment of SARS CoV 2 infection

bodi as individual molecules and as part of regulated networks

Monoclonal antibodies

Monoclonal antibodies are a well known therapy for virus infections The problem is the

characterization and efficient production of tiiese antibodies Using convalescent plasma is limited

in large scale epidemics and production of immunopotential serum in animals requires eitiier an

animal host resistant but infection competent to the viius or a molecule comparable to a vaccine

Our intention is to use new techniques where we analyse convalescent blood for antibody
producing cells sequence and clone die genes generating neutralizing antibodies We thereafter

produce die antibodies as well as truncated bioactive forms which can then be used to study
neutralization efficiency produce better diagnostics and provide a dir ect therapeutic measure The

production processes are optimized to enable even large scale production sufficient for drug
production

Building a toolbox for rapid diagnostics

Production of recombinant coronavirus proteins for antibody production and serodiagnostic
tools

A bottle neck for diagnostic applications is often die availability of viruses and viral proteins To

overcome tiiis problem SARS CoV 2 as well as SARS CoV and MERS CoV structural proteins are

expressed by baculovirus and otiier transient expression systems Synthetic coronavirus genes

encoding all of die four viral structural proteins S E M and N are inserted into baculovirus and

mammalian expression vectors and proteins are produced as GST and His tagged fusion constructs
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to enable their fast and easy purification Protein are also produced in their native form without any

tags Previously partner UTU lias successfully expressed and purified SARS CoV and Ebola virus

proteins Ziegler et al 2005 Melen et al 2017 High level expression of SARS CoV 2 SARS

CoV and MERS CoV structural proteins enables the production of polyclonal and monoclonal

antibodies in various animal species Coexpression of CoV surface glycoprotein S and membrane

M protein with or without viral envelope E and nucleoprotein N in the baculovirus likely
enables the production of vims like particles VLPs that are excellent immunogens for antibody
production and targets for serological methods EIA microarray lateral flow rapid tests to analyse
human IgG andlgM response against SARS MERS and 2019 coronaviruses Baculovirus produced
viral structural proteins enable the identification of virus specific immune target proteins that are

specific or common to different coronavirus infections Likely the S protein enables the type

specific serological diagnostics of SARS CoV 2 infections from other dangerous and mild

coronavirus infections If necessary structural proteins from coronaviruses causing mild infections

can be produced for the purpose of differential diagnostics Large scale antibody analyses for

population seroprevalence studies or diagnostics for acute viral infections are carried out by
classical EIA or novel dual mode microarray immunoassay which allows simultaneous detection of

viral IgG and IgM antibodies against up to 20 different antigens in a single microtiter well format

Kazakova et al 2019 and 2020 The assay was developed to efficiently measure antibody levels

in a quantitative and specific maimer against multiple respiratory viruses or influenza vaccine

antigens Efficient expression of SARS CoV 2 and other coronavirus proteins by baculovirus

ensures basically an unlimited source of viral proteins for multiple immunoassays including rapid
pomt of care antibody assays An additional advantage of recombinant protein production as

individual proteins and VLPs is that these proteins do not provide any biohazard compared to work

with infective viruses We also use coronavirus S protein encoding genes to create recombinant

Vesicular stomatitis viruses VSV expressing coronavirus surface glycoproteins This enables the

analysis of neutralizing antibodies in lower BSL 2 containment conditions

Multiple approaches to quick antigen and antibody tests

Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is

now an urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies

to SARS CoV 2 both from humans and from animals potential natural reservoirs It is evident

that the spike protein S is the main antigen and we will express the N terminal regions of this

protein to detect sarbecovirus like specific IgM and IgG responses that will be tested in die formats

below for acute immunity testing In particular the C terminal part of die S contains the receptor

binding domain which is expressed for use in specific tests as rapid proxy neutralization tests see

below A separate test utilizing green fluorescent VS particles is being constructed as a

neutralization test and our consortium can already use die virus isolated in cell culture from

Chinese tourist in Finland for a classical reference neutralization test

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 ammo acids

or longer megapeptides designed and syndiesized for optimal serological performance can

successfully be used as detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay
SMIA Megapeptides can be created quickly from padiogen sequences which means diat we will

have SARS CoV 2 antigens ready for evaluation widiin a few days SARS CoV 2 antigens

peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia will be evaluated

by patient samples provided by our collaborators and by SARS CoV 2 specific sera produced in

mice and rabbits Established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs will be used both

for patient diagnostics and for future rapid and efficient seroepidemiological studies
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Point of care POC or point of impact diagnostics is a megatrend in today ’s medicine To that end

we have created an innovative diagnostic concept based on time resolved Forster Resonance

Energy Transfer TR FRET for 011 site rapid measurement of pathogen specific antibodies We

have provided the proof of concept for our patented assay platform dubbed LFRET in

serodiagnosis of infectious diseases such as acute hantavirus and Zika vims infection The assay

relies on simultaneous binding of fluorophore labeled antigen and protein L to an immunoglobulin
molecule thus forming a FRET pair The assay is homogenous i e wash free and after combining
die reaction components labeled antigen labeled protein L and patient sample die results are

ready in about 15 min Our studies show LFRET to have a good performance against die gold
standard tests performed in central laboratories Most recently we demonstrated that LFRET

detects antibodies from urine sample which enables 11011 invasive testing

During RAMSES I we will test die LFRET’s ability to measure anti nCoV 2019 anti CoV

antibodies from serum plasma urine and saliva samples We will also set up a TR FRET based test

for die detection of CoV neutralizing antibodies Our preliminary data shows diat a competitive
assay in which die antibodies of patient serum outcompete die binding of a labelled neutralizing
monoclonal antibody to the labelled antigen We will employ vims like particles VSYs

pseudotyped with CoV S protein and recombinant CoV S protein as die antigens for setting up the

TR FRET assays

Lateral flow point of care assay technology offers several advantages over the traditional laboratory
methods Lateral flow rapid mmiuiiochiomatographic assays do not require central laboratory
facilities or equipment and dins can be performed widi minimal training in field conditions hospital
wards and doctors’ offices Results are available near the patients in minutes rather dian hours and

diere is no need to send die samples to central laboratories dius shortening die start of appropriate

dierapeutic and biosafety measures

For manufacturing the antibody tests we include a company Reagena LTD with long experience 111

validating and manufacturing in vitro diagnostic CE marked lateral flow assay e g launched the

world’s first rapid tests for 1 die detection of acute hantavirus infection Hujakka H et al 2001 2

acute tick bome encephalitis TBE Koihonen V P et al 2014 and 3 chemokine CXCL13

Pietikainen et al 2018 in human samples as a marker of Lyme neuroborreliosis LNB patients
The result of Reagena rapid tests is read by die ReaScan rapid test reader which reports the result in

a numerical form allowing no room for subjective interpretations with similar performance as the

central laboratory enzyme immuno assays I11 RAMSES I project Reagena will develop and

commercialize lateral flow assay s to detect coronavims antibodies in human samples widiin 15

minutes after application of die sample on die test

RAPID AND SENSITIVE RT PCR TESTS ARE THE KEY FOR THE DETECTION OF

SARS COV 2 RNA IN PATIENT

Rapid and sensitive RT PCR tests are die key for die detection of SARS CoV 2 RNA in patient
specimens To limit die spread of die epidemics and evaluate die need and length of quarantine
period for increasing number of asymptomatic risk groups of potentially infected individuals diere

is an urgent need for portable point of care tests diat are sensitive enough for even minute amounts

of virus Higher sensitivity to RT PCR infection tests could be achieved by digital PCR dPCR

where the bulk reaction volume of tens of microliters is divided to tens of diousands of

pico nanoliter sized reaction chambers such as water m oil droplets or microwell arrays dPCR

allows veiy accurate and absolute counting of target molecules or copy number variations in the

sample without the need of controls or standard curves and widi significantly enhanced sensitivity
and specificity of the assays Infection monitoring and diagnostics widi dPCR is already utilized 111

clinical use for many padiogens Li et al 2018 However wider use of dPCR technology in
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clinical settings is limited by die large complex expensive relatively slow and low throughput
equipment e g Bio Rad QX200 and QX ONE ddPCR systems Stilla Technologies Naiea Clnystal
Digital PCR Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D Qiagen dPCR Furthermore none of the

systems are portable and quick enough to enable point of care usage of dPCR in remote locations

and for infection diagnostics where die rapid readout would be often crucial

Saavalainen group UH has invented DropPen a microfluidic chip design actuated by portable
manual pressure device diat allows rapid generation of monodisperse droplets on chip Within these

all in one DropPen chips tens of thousands of droplets accumulate into single layer of droplets in a

collection chamber where the target DNA RNA amplification and SybrGreen or TaqMan signal
enhancement takes place in diennocycler The chip is then imaged widi fluorescent microscope and

positive and negative droplets counted with image analysis software Aiforia Technologies
Commercial scale mass fabrication process is underway with a novel thermal imprinting process for

polydimediyl siloxane PDMS developed recendy by the VTT partner UH and VTT groups have a

joint commercialization funding from Business Finland to develop DropPen for single cell

analytics and dPCR applications In tins EU consortium project the chip and device will be rapidly
applied and validated to point of care diagnostic tool for ultrasensitive and rapid detection of SARS

CoV 2 from human samples We begin from Technology Readiness Level TRL3 experimental
proof of concept and aim to rapidly mature dining project to at least TRL6 7 or higher in the 3

year project Rapid commercialization via spin off company co development or licencing to

existing diagnostic companies already during the project would speed up this process DropPen
amis to be the first ever portable point of care tool utilizing dPCR accuracy

INFORMATION RELEVANT TO DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND

DIAGNOSTIC MODALITIES

Several partners UH UTU have previously analysed the replication of emerging viruses including
SARS and MERS CoVs avian influenza and Zika viruses in primary human leukocytes neuronal

cell models and other established stable cell lines Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018

Kuivanen 2016 Osterlund 2019 Immune cells as resident cells also in the respiratory track of

humans are often the primary targets for viral infections In addition they form die first line defence

against viral pathogens since diey play an important role in innate immunity macrophages DCs

and regulating the activation of adaptive immunity DCs Human primary macrophages and DCs

have receptors for SARS CoV and MERS CoV and they can be readily infected by these viruses

Ziegler et al 2005 Tynell et al 2016 However SARS and MERS CoVs do not efficiently
replicate in primary human leukocytes Viral RNA is expressed but there is no efficient translation

of viral RNAs and the production of progeny viruses is impaired However SARS and MERS

CoVs readily replicated in lung originated Caco 3 epithelial cell line Tynell et al 2016 One of

die first tilings to be analysed is to study the replication of SARS CoV 2 in primary human

macrophages and DCs and in other human cell lines This work is done by several partners UH

UTU and UU which all have well functioning BSL 3 facilities for analysing die replication of

SARS CoV 2 It is expected but not known for sure before it is analysed that the novel SARS

CoV 2 is able to replicate in primary human cells and cell lines since the virus has been efficiendy

spreading in die human population

Innate immunity contributes bodi to protection and immunopathology of severe respiratory viral

infections Infections widi avian influenza SARS CoV MERS CoV and the novel SARS CoV 2

can in some individuals lead to a severe lung infection and inflammation characterized as an acute

respiratory distress syndrome ARDS Highly pathogenic viruses trigger ARDS more often In

vitro analysis of macrophage and DC cultures widi highly padiogenic avian H5N1 influenza virus

but not those of seasonal influenza or low padiogenic avian H7N9 viruses indicated that die H5N1
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virus efficiently spreads in primary immune cell cultures and induces a strong inflammatory and

antiviral IFN response Westenius etal 2018 This response may contribute to the development of

ARDS Analysis of SARS CoV 2 infection in primary human immune cell models provides
important infonnation whether die new virus is able to efficiendy replicate in macrophages and or

DCs and whether die infection induces strong inflammatory responses The replication of SARS

CoV 2 is analysed by RT PCR to detect die expression of viral RNA and Western blotting and flow

cytometry to analyse viral protein expression in different cell types Viral production is analysed by
classical plaque or TCID50 assays or the secreted vims is quantitated by RT PCR At die same time

host innate cytokine gene expression and activation of host cell signalling padiways are analysed by
established methods Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018 Osterlund et al 2019

These analyses provide infonnation of die pathogenesis of SARS CoV 2 infection in the human

system and may lead to identification of new mechanism in vims

provide novel targets for antiviral therapy diat are targeted to either stimulate antiviral response

and or reduce excessive inflammatory response

host cell interactions and

Infectious diseases affect bodi men and women therefore they are relevant to bodi sexes At

present little is known regarding possible sex and or gender differences in the risk of exposure to

SARS CoV 2 and if sex differences contribute to die varying severity of diese infections

Interestingly there is sex specificity in recognized cases of some zoonotic infections and this has

also been suggested now for SARS CoV 2 As there is a wide gap of knowledge regarding possible
gender differences in the susceptibility disease presentation severity and outcome in SARS CoV

2 infections additional epidemiological studies are sorely needed

1 4 Ambition

Our ambition is to enable versatile and point of care deployable detection of SARS CoV 2

and to provide therapeutics for curtailing the impact of this pandemic while preparing

simultaneously for future coronavirus threats

The first line of therapeutic compounds to be tested for use against SARS CoV 2 are those diat

have already been tested and accepted for use in humans Depending on die results and the stocks

available for the drugs we can rapidly translate diese or their combinations to trials in patients
when safe levels are known and available Depending on die development of the

epidemic pandemic we will do this either in China or Europe — a separate ethical review will take

place for evaluating die process after preclinical studies are completed Accessing materials to

create a library of monoclonals protecting from vims attachment will commence immediately and

will result in cloning protective antibodies from humans as well as animals As soon as the

candidate MAbs show protection in animal models we will rapidly translate the findings to human

trials

While the real time RT PCR assays have been already developed and distributed widi unforeseen

speed a key hurdle is die availability of die assays in resource poor areas dieir dependence on

central hospital level laboratory facilities widi RT PCR machinery and delays in sample logistics
laboratory queues and workflows All of these are hampering the timely decision making for

individual patients at die point of care or e g individual travellers In particular as some

individuals widi SARS CoV 2 may be subclimcally infected rapid screening e g at ports of entry
or from environmental samples may be needed in some scenarios The technical solution DropPen
device and chips that we develop and commercialize in this project will bring the outperforming
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sensitivity and accuracy of digital PCR concept first time ever to point of care testing of SARS

CoV 2

As already known most individuals contracting die SARS CoV 2 will be mildly and some

subclinically infected These individuals will become immune to SARS CoV 2 often without being
diagnosed during the period of excreting virus and being positive for viral RNA in nucleic acid

tests A complicating issue is also die fact that during the SARS CoV 2 outbreak many more

individuals will be infected by the 150 200 other human respiratory viruses causing similar

symptoms Furthermore as die clinical course of SARS CoV 2 infection may be prolonged with

severe symptoms beginning only in the second week after the onset of illness serology will play an

important role bodi in the acute diagnostics as well as helping large segments of the population in

an epidemic situation to know whether diey have been already mfected and are immune or if diey
are susceptible Serological tests are not available yet and die newly developed tests need to be

very specific and sensitive We have an excellent track record in developing rapid
immunochromatography tests to zoonotic infections and we will transfer this knowledge to rapidly
provide and upscale production for SARS CoV 2 IgM and IgG tests for diagnostics and immunity
detection In addition we will use a technology for measuring antibodies competing the neutralizing
antibodies binding to 11C0V receptor binding site to be used as a proxy test of having protective
immunity to SARS CoV 2 This will be further useful in a scenario of epidemic returning
repeatedly to an area as known for influenza pandemics or lar ge use of vaccinations and possibly
if level of neutralizing antibodies associates with outcome or cour se of disease also in patient care

Finally during the 3 years we will gather essential basic information on cellular pathways used by
the SARS CoV 2 as well as innate immunity responses and structural insights to human antibody
response and monitor the viral variants evolving A possibility is that in severe infections die vims

may have mutated in its properties The will help to adjust die diagnostic tests but also to show

“weak points” on the viral replication tiiat could be targeted by antivirals and to e g modify the

antibodies used for tins purpose Furthermore die studies on innate immunity will inform on

possible human use of interferons in therapy already taking place in China Our collaborator at

KAVI institute in Kenya are specifically competent and experienced hi running trials on infectious

disease patients

2 Impact

In die current situation of SARS CoV 2 emergence die main way to control die spread is through
identifying rapidly those that are infected efficient contact tracing and quarantines as well as travel

restrictions In tins case as well as in die case of pandemic spread or larger epidemics hi Europe or

elsewhere a key component in either control or efficient patient care is rapid reliable and

accessible diagnosis With increasing case numbers burden for the economy and society is lesser if

adequate knowledge on die infection status is acquired distantly for informed decision making As

mild and subclmical cases are known to be common much of the population may not know if diey
have been infected widi die SARS CoV 2 or some odier of die more than 150 respiratory viral

pathogens circulating Being able to either acutely hi convalescence or later in retrospect to give
reliable information on immunity will be essential also for normal function of die society — immune

people will not need to be further protected When a safe vaccine will be implemented rapid and

reliable immunity tests will be further helpful hi die evaluations The rapid test for molecular

detection of die SARS CoV 2 will also assist in assessing possible viral contaminations hi the

environment The method developed in tiiis project proposal will be applicable hi low income

countries which will be the weakest point hi contr olling possible pandemic thr eat
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2 1 Expected impacts

Expected impact Stakeholders Project outcomes

beneficiaries

To contribute to the clinical

management of patients with

SARS CoV 2 infections

Patients hospitals and health care

providers pharmaceutical sector

Efficacious therapeutics
identified and made available

Partners 1 2 3 4 5

To contribute to the public health

preparedness and r esponse in the

context of the ongoing epidemic
of SARS CoV 2

Public health sector decision-

makers health care providers
travel sector

Website with all anti SARS CoV

2 options and their developmental
statuses

Tools for detecting infection and

immunity for rapidly acquiring

knowledge
monitoring and controlling the

spread of infection knowledge of

mutations affecting clinical

outcomes Partners 1 2 4 5 6

for informed

To contribute to knowledge on

SARS CoV 2 infection and

immune responses from cellular

to population level

Scientific community public
health sector decision makers

providers
pharmaceutical and diagnostic
sector

Virus cell interactions and their

inhibitors host responses and

kinetics of infection markers

revealed guiding further

translational treatment and

control efforts Partners 1 2 4

health care

To contribute to the diagnosis of

patients infected by SARS CoV

ineluding detection of

Patients public Health care

providers hospitals public health

institutes travel sector

Novel serological and molecular

diagnostic
developed provided produced
evaluated validated and

distributed

tests

2

immunity

Enhanced point of care tools

for use in patient diagnosis and

follow up and in infection control

Partners 1 2 4 5 6
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One of the impacts will be use and distribution of novel cutting edge technologies to fight the

pandemic threat While iinmiinochromatography test for rapid serodiagnosis for SARS CoV 2 will

be made with already established production lines to ensure immediate access to and rapid
distribution of die most sensitive and specific tests technologies that are currently available also

new cutting edge methodologies are used to develop tests using e g new Time resolved Forster

Resonance Fluorescent Transfer for detection of antibodies acute infection or immunity developed
by us including a proxy test for neutralizing antibodies We have recently also reported that

peptides of 100 amino acids or longer megapeptides can successfully be used as detection

antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019

Ronnberg 2017 Rizwan 2016 Megapeptides can quickly be created just from pathogen genome
sequences which means diat we will have 2019nCoV antigens ready for evaluation within a few

days

Hie methodology also for the molecular diagnosis is unforeseen and will provide for the first time

the advantages of a platform on the impact of the DROPPEN test sensitive and accurate digital PCR
in a portable point of care DropPen platform developed for COV1D 19 diagnostics in this project
This paves the way of the same technology to be rapidly applied later also to other emerging
diagnostic needs e g for point of care testing of antibiotic resistance in bacteria

As this is a new disease and the virus causing it was only recently identified a lot is yet unknown

In order to guide die immediate work ahead it will be essential to fill some of these knowledge
gaps such as die length of excretion of die virus kinetics of antibody responses and correlates of

virus and viral antibody determinants with clinical outcomes Through die emerging literature and

collaboration with Chinese colleagues at China CDC and Wuhan we will rapidly learn more

details We will exploit and utilize the knowledge on other coronaviruses in particular SARS CoV

sharing die same receptors origins and pathways of human emergence However our work will

contribute to die basic knowledge on innate immunity viral attachment and cellular pathways
employed by the virus and dns research done by us and by die international scientific community
will guide the translational work For example die group in Turku leaders in innate immunity
studies of MERS and SARS will lay grounds on how interferons play a role also in therapeutic use

The virus interactions studied in detail by Giuseppe Balistreri’s group will help understand

candidate selection of agents for inhibiting viral attachment or proteases While die research in

NTNU by Denis Kamov’s group of repurposing existing human use accepted compounds will

provide possible treatment modalities this work will increase our understanding of viral pathways
and identify weak points in the viral replication

A key factor is to follow the viral mutations emerging within die epidemic and also within the host

how do these affect transmission the clinical picture how do diey affect treatment or resistance

We will closely monitor diis development in real time and adapt die strategies accordingly This

will enable us to adjust biosecurity measures patient management and treatment in tandem with

diese changes

The front most technologies and therapies for combatting emerging infections include use of

monoclonal antibodies preventing the virus from entering cells We will employ both single cell

cloning as well as phage display libraries to select highly binding antibodies for inhibition Rapid
access to the sources of such antibodies is through the Chinese collaborators in diis consortium

Characterization of diese antibodies will further provide new knowledge on the human immune

responses and how they combat the disease This will reveal therapies and vaccine targets for future
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development These high binding human antibodies can also be generated de novo with in vitro

mutations driving enhanced binding enabling increased speed and accuracy in analysis

Hie societal impact consists of shortened diagnostic time at the place where die patient is first seen

better accessibility of serology both in the society and health care possibility to estimate individual

and population level immunity and an increased spectrum of treatment options for the diseased As

we speak we are already doing diese experiments on die SARS CoV 2 virus isolated in Finland

2 2 Measures to maximise impact

a Dissemination and exploitation of results

Hie situation for dns call is exceptional an imminent threat to the wellbeing health and economy

of die whole world While writing this proposal we cannot know how die situation will evolve

whether the epidemic will resolve widi current or heightened control measures or become a

pandemic with direct spread to different regions of die globe or invade die third world e g Africa

Despite diis in all scenarios die rapid dissemination of die results is essential widi issues like

publications or patenting only secondary Therefore all methods developed will be immediately
distributed and reported to public health officials and made public for other researchers clinicians

and other stakeholders whenever applicable and relevant Said diat and while using e g BioRxiv

and project websites as well as social media twitter to disseminate die results it is also important
and evident to report all findings in peer reviewed journals to maintain quality control of research

data and reports even if dns comes widi a time lag Widi the actual test formats it is also important
diat those are made in the standards and formats of best current quality without typical “high gain
high risk” type of agendas Hiis will ensure rapid dissemination of the outcomes to become in use

without delays or significant risks of technical problems m production or eventual use pis see

exploitation Therefore die management WP9 will have specific tasks to maintain frequently
updated website for reporting results and a person dedicated to science communication using
different routes of media Our clinical collaborations abroad and within die project will further be

updated on a weekly or when needed daily basis on die outcomes by a weekly telecon between the

partners and collaborators Particularly we will communicate also widi our Kenyan collaborators

on developments of laboratory testing and controls in Kenya and beyond in Africa Naturally we
will be fully open widi all our results when their quality and significance is ensured widi other

consortia and research groups working on die novel coronavirus and its control

In diis situation it is critical diat there is a prompt start for die project actually we have started it

already to ensure diat the results will be available when needed in die rapidly emerging situation

Exploitation As for the diagnostic tests there is already a distributor and key opinion leader

network in place to disseminate die rapid immunochromatograpliy tests by an SME Reagena diat

lias a solid track record in development and production of high performance rapid tests Detailed

commercialization and distribution plans will be prepared for each diagnostic tool during the

RAMSES I project Similar plans will be developed for other tools An officially approved registry
for clinical patient data and test results will be generated and used according to die current data

protection rules This registry will be used to collect die information for case occurrence and public
health purposes Transfer of patient data between research centers will earned out using appropriate
protected data transfer systems Ethics approvals will be applied for in each participating research

centre according to the local rulings
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The neutralization tests based on VLPs are typically for use in standard laboratories and the VSV

reagents can be multiplied by these laboratories or provided by a central laboratory The TR FRET

format tests will require a fluorescence reader which is available in laboratories and which will

further be available from a company to provide a field deployable reader As currently SARS CoV

2 qRT PCR test are already being distributed by several commercial providers in different

laboratory formats there is no need to duplicate what has already been done there the rapid RT
PCR tests format suggested in this proposal will make the diagnosis more rapid and accessible to

low income setting why among other tilings we will be testing it in Kenya with our collaborators at

University of Nairobi KAVI institute

The candidate compounds that will arise from the cell virus interaction and innate immunity
studies followed by studies in animals will be subjected to analysis of further value in clinical use

Evaluation of the selected antivirals

As a first line approach we will summarize all available safe in man BSAAs and select those which have

shown excellent therapeutic and minimal side effects in vitro and in vivo against SARS CoV 2 We will

evaluate the clinical relevance of BSAAs considering whether drug concentration used for tire primary
disease indication reaches the pharmacological concentration needed for the repurposed disease indication

We will also estimate effectiveness of treatment using our in vitro and in vivo results In addition we will

perform economic evaluation based on the costs of treatment from the perspective of the health care payer

and society These analyses will use relevant subgroup characteristics to estimate subgroup specific
transition probabilities and outcomes i e hospitalization rates case fatality ratios quality adjusted life

expectancy in the selection of countries involved in the project for which relevant data is accessible All

evaluations will be subjected to statistical analyses probabilistic sensitivity and variable importance
analysis as well as bi variate and threshold analyses on BSA price and relative efficacy Together with

clinicians from China we will prioritize BSAAs for the treatment of infected patients and draft case study

protocols As for the novel therapeutics wewe will apply for funding and for relevant ethical permits to

initiate as many as possible clinical case studies in accordance with die national and EU regulations
Directive 95 46 EC

A consortium agreement with a full data management plan will be formulated as soon as possible
A special focus will be on die managing die ownership and access to key knowledge Consortium

members will make available dieir research data generated in this project in accordance with the

relevant option of Article 29 3 of die H2020 model grant agreement In a situation of public health

emergency all measures will be taken to provide open access to data

b Communication activities

As noted above the circumstances of this call are exceptional with high pressure to gain rapidly
relevant knowledge on SARS CoV 2 infection and communicate it rapidly The release of new

information still needs to be performed in a controlled way when die reliability of the data is

secured We will have a person dedicated to public information through project website and twitter

accounts and University of Helsinki has specific staff for preparing press releases

We will make a freely available database website which will summarize anti SARS CoV 2

options diagnostic vaccines and therapeutics and tlieii developmental statuses The database will

allow interactive exploration and feedback The database will be updated upon request or as soon as

novel anti SARS CoV 2 options emerge or statuses of existing ones are reported

All relevant publications will be made accessible when submitted to journals also to public
servers BioRxiv and relevant knowledge is immediately reported to public health officials

directly Naturally all research eventually will lead to peer reviewed open access publications
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OV and AL are board members of Emerging Viral Disease Laboratory Network EVD LabNet

under ECDC a network specifically dedicated to rapid laboratory specialist information and

communication which will ensure rapid flow of relevant information horn the project and to the

project within EU researchers and ECDC Development of all methods will also be communicated

and interactions with the pharmaceutical and diagnostic industry will be done in early phase for

enabling efficient production of tests developed Depending on the evolving scenario of the

epidemic the interactions to the clinical collaborations will be communicated through our

infectious disease specialist collaborators in Wuhan Nairobi Helsinki and Uppsala

The management WP will ensure communications within the consortium occur through weekly
telecons between PI s and monthly larger consortium meetings either electronically or

physically the groups are reachable with lh flight distance The clinical collaborators abroad

when relevant are invited to weekly PI meeting or in minimum monthly project general meeting
Particularly we will communicate also with our Kenyan collaborators on developments of

laboratory testing and controls in Kenya and beyond in Africa Communication with other

researchers in other consortia and research groups working on the novel coronavirus and its control

will be active beyond regular scientific meetings

Tire project website is weekly updated and boosted with active use of other media such as through
project twitter account Hie RAMSES I website will be the main site where regularly updated
project information results and achievements will be made publicly available in English The

website will include and describe the project’s objectives activities results and outputs such as

publications and presentations A blog will be included as a forum where researchers can convey

their findings and their significance and implications to end users more informally The blog will

also allow the posting of moderated comments and questions from die public The RAMSES I

website will be amended by up to date posts on relevant research findings upcoming meetings
events and other activities in Facebook and Twitter These social media platforms will be die most

accessible sources of information for die general public in all participating countries and beyond
and also die most accessible media for the public to approach researchers widi questions and

comments regarding our work

The main researchers have also actively been in general media for informing public about the SARS

CoV 2 virus and its spread and project members included in diis proposal are involved in capacity
building coordination and communication regarding monitoring control and handling of outbreaks

of zoonotic diseases so there are also various channels for communication

Experience with other projects on Public Healdi have amply demonstrated diat significant effort

needs to be directed at translating die scientific and research outputs into material that is actually
useful to end users Experience has also shown diat the required translation process needs to be two

way bodi die research scientists and the target users need to be ‘educated’ in each other’s

capabilities and language
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3 Implementation

3 1 Work plan — Work packages deliverables

Table 3 1a List ofwork packages

WP Work Package Title Lead Lead Person

Months

Start

Month

End

monthNo No

Database of available and

potential therapeutics

1 1 24

Repurposed antivirals1 1 24

24
Antivirals 22 1

24
Antivirals 33 1

24
Monoclonal AB4 1

24
Antibody tests5 1

24
Rapid RT PCR tests6 1

24
Animal experimentation7 6

24
Exploitation8 1

24
Management and dissemination9 1
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WPS ANTIBODY TESTS

5 1 EXPRESSION AND ANTIGENICITY

5 2 NEUTRALIZATION TESTS

WP4 MONOCLONAL ABWP1 REPURPOSED

ANTIVIRALS

1 1 BSAA
55 RAPID

1 2 IFN
IMMUNOCHRO 5 4 TR FRET 5 5 SMIA

MATOGRAPHY

WP2 ANTIVIRALS

2 1 PROTEASE

INHIBITORS

2 2 SiRNA

WP6 Rapid RT PCR test
WP3 ANTIVIRALS

ENTRY INHIBITORS

WP7 ANIMAL EXERIMENTATION WP8 EXPLOITATION

Clinical evaluations

Samples data

China Kenya Sweden Finland

WP9 MANAGEMENT AND

DISSEMINATION
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Work package number 0 Lead beneficiary NTNU

Antivirals — repurposed drugs interferonsWorkpackage title

Participant number

Short name of participant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO DEVELOP FREELY ACCESIBLE DATABASE SUMMARIZING

AI T AVAILABLE OPTIONS TO CONTROL SARS CoV 2

WP1 1 DIAGNOSTICS

To review available and emerging diagnostic tests

WP1 2 TREATMENT

To analyse emerging therapeutics and their combinations

WP1 3 PREVENTION

To analyse emerging vaccines

WP1 4 WEBSITE

To summarize all the options and statuses of their development in database

To develop website

WP1 5 PREDICT BEST OPTIONS

To predict the progress of development of antiviral options

We will use machine learning to predict the best antiviral options progress towards approvals

Work package number 1 Lead beneficiary UH

Antivirals — repurposed drugs interferonsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA UU VTT REAG
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Person months per

participant

10 9 30

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

WP1 1 BSAAs

To catalog and evaluate toxicity and antiviral efficacy of available BSAAs against SARS CoV 2

in cell cultures

To identify BSAA combinations with synergistic and additive effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations against SARS CoV 2 in primary
human cells and organoids
To identify drug targets to elucidate the mode of action of drug substances and to investigate

their on off target and adverse effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations in vivo

WPL2 Interferons

To analyse die antiviral actions of different doses of type I IFN

III INFs against SARS CoV 2 in human macrophages DCs and stable cell lines

To study possible synergistic or additive antiviral activity of different IFN types against SARS
CoV 2

To study die antiviral actions of IFNs combined with BSAAs and odier potentially effective

antiviral substances against SARS CoV 2

type II IFN and type

Description ofwork lead partner and role of participants

Task LL Systematic discovery of novel activities of BSAAs against SARS CoV 2 Partners UTA

UH

Our literature review as well as our proof of concept experiments allowed us to identify 120 safe in

man BSAAs We made a database to bring die underlying information on known as well as

emerging BSAAs into public domain https drugvirus info Here we will test available BSAAs

against SARS CoV 2 in cell culture We will test viability and death of compound dmg treated

mock virus infected cells and titer die viral progeny or monitor reporter protein expression as

described in our previous studies Bulanova et al 2017 Ianevski et al 2018 Bosl et al 2019

The half maximal cytotoxic concentration CC50 and die half maximal effective concentration

EC50 for each compound will be analysed The relative effectiveness of drugs will be quantified
as the selectivity indexes SI CC50 EC50 We will select antivirals widi SI 3 Thus we will

identify novel activities for BSAAs against SARS CoV 2 infection in cell cultures

Task 1 2 Antiviral combinations Partners UTA UH

Several antivirals could be combined to inhibit SARS CoV 2 Combination therapies could result in

better efficacy and decreased toxicity against particular vims and such combinations have become

a standard for die treatment of HIV and HCV To test drug combinations we will treat cells with

increasing concentrations of one drug second drug and combinations of the drugs We will infect
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the cells with virus and monitor cell viability death The observed responses will be compared with

expected combination responses calculated by means of zero interaction potency ZIP model

Ianevski et al 2017 We will determine if combinations have synergistic additive effects on a

viral infection using Bliss Independence and Loewe Additivity models We will also define a

spectrum of viral infections which could be targeted by such combinations ‘magic bullets’ Thus

we will identify promising drug combinations

Task 1 3 Ex vivo studies of antivirals

We will validate novel activities of selected BSAAs and their combinations in primary human cells

isolated from healthy donors such as human peripheral blood mononuclear cells derived

macrophages and dendritic cells Cell toxicity viability and viral titers will be monitored to

validate BSAAs Next we will test the BSAAs in human organoids Organoids virtually
recapitulate viral diseases and serve as an excellent platform for BSAA development including
efficacy evaluation toxicity testing and pharmacokinetics analysis R Vries

https hub4organoids eu human epithelial organoids

Task 1 4 Mechanisms of action of antivirals

It is important to understand the mechanism of action of antivirals against SARS CoV 2 infection

For this we will first perform time of compound addition experiments To retrieve information on

drug targets we will individually knock out KO corresponding host genes in cell lines using the

CRISPR Cas9 approach KO clones will be selected amplified and validated by DNA sequencing
RT qPCRs and WB analyses KO cells will be infected with appropriate viral strains and cell

death viability and production of infectious virus particles will be monitored Wild type WT cells

will be used as control to determine individual contribution of drug target to viral replication cell

response Next we will analyse immuno and neuro modulating properties of validated BSAAs

using RNA sequencing cytokine profiling and targeted mass spectrometry as described in our

previous studies Denisova et al 2014 Fu et al 2016 Soderholm et al 2016 Gaelings et al

2017 Zusinaite et al 2018

Deliverables

Dl l novel activities of selected BSAAs in cell culture

D1 2 information on MOA of BSAAs

D1 3 at least 1 efficient BSA combinations

D1 4 validated activities of BSAs or their combinations in vivo
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For each work package

UUandUTUWork package number 2 Lead beneficiary
Antivirals — protease inhibitors and siRNAsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

12 15

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Description of work lead partner and role of participants
Task 2 1 Protease inhibitors Viral proteases have been successfully used as target for the

development of efficient Hepatitis C and HIV antiviral Treatments The 2019nCoV presents a 3C

like cysteine protease 3CL protease essential for the vims life cycle and thus representing a

promising target for the development of antiviral propliylaxis treatment

We have already in Jan 2020 begun to identify protease inhibitors against 2019nCoV 3CL protease
for the development of therapeutics For this purpose we will employ a combination of in sHico

enzymatic biophysical and cell virus based methods Selected compounds will finally be evaluated

in a 2019nCoV Fenet infection model

Compounds with inhibitory activity against 2019nCoV 3CL protease will be identified by screening
SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like compounds
Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV 3CL

protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known SARS

3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of having a well establish safety profile Thus the use of

already approved drugs for the treatment 2019nCoV 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant 2019nCoV 3CL protease similarly to

assays already establish in our laboratory for analyzes of protease inhibitors against Zika and Tick

borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like compounds will be

screened in silico using a combination of molecular docking and molecular dynamics simulations

The binding affinity of the most promising compounds will be estimated using The Linear

interaction energy method LIE The most promising compounds will then be tested using the

FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduce above

The structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility
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All compounds will be syntiietized by our collaborator Anja Sandstrom Dept of Medical

Chemistry Uppsala University UU Anja’s group has vast experiences on die design and synthesis
of protease inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with

Pharmaceutical companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center UU

Advance computational resources will be provided by die Uppsala Multidisciplinary Center for

Advanced Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska

Institute Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g duiing
2019 Zika and TBE recombinant proteases They will deliver the 2019nCoV 3CL protease by the

end of Feb 2020

Task 2 2 Recent technology developed by partner 2 and coworkers allows die production of

basically any viral sequences for in vitro production of large quantities of virus specific siRNA

swarms Jiang et al 2019a The technology is based on chimeric SARS CoV 2 sequences in

plasmids that allow in vitro ssRNA synthesis by T7 RNA polymerase followed dsRNA synthesis by
bacteriophage Plii6 RNA dependent RNA polymerase RdRp Up to 3 kb dsRNAs are cleaved by
Giardia intestinalis Dicer enzyme into 21 23 nt long DsiRNAs creating a swarm of siRNA

molecules widi more than 100 target sequences in the coronavirus RNAs DsiRNA swarm is

transfected into target cells and their ability to inhibit virus replication is monitored by analysing
virus replication by RT PCR Western blotting flow cytometry and viral plaque assay Proof of

principle of die functionality of the assay was demonstrated against highly padiogenic avian and

other influenza strains Jiang et al 2019b In case SARS CoV 2 specific DsiRNA effectively
iidiibits nCoV replication their in vivo efficacy in animal experiments are warranted

Deliverables

D 2 1 Production of recombinant 2019nCoV 3CL protease and establishment of an in vitro FRET

based enzymatic assay month 1

D 2 2 Determination of 2019nCoV 3CL protease in complex witii a potential inhibitor by x ray

crystallography month 2

D 2 3 In vitro screening by enzymatic assay of known SARS 3CL protease inhibitors against
2019nCoV 3CL protease month 6

D 2 4 In silico screening of approved drugs against other diseases against 2019nCoV 3CL

protease month 5

D 2 5 In vitro screening by enzymatic assay of approved drugs against odier diseases witii

predicted activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7

D 2 6 7m silico screening of non peptidic lead like compounds against 2019nCoV 3CL protease
month 5

D 2 7 In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic lead like compounds with predicted
activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7
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D 2 8 Crystallization of 2Q19nCoV 3CL protease in complex with best identified compounds
mouth 8

D 2 9 Optimization of the best compounds month 11

D 2 10 Cell based testing of optimized compounds month 14

D 2 11 Selection of drug resistance mutations by cell culture assays month 18

D 2 12 Structural study of 2019nCoV 3CL protease drug resistance mutations with x ray

crystallography month 22

B 2 13 Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs and demonstration their efficacy as

antiviral substances month 18

D 2 14 Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in vivo in animal infection

experiments months36
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| UHWork package number 3 Lead beneficiary
Antivirals — Entry inhibitorsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA uu VTT REAG

Person months per

participant

30

Start month 1 End

month

36

1 Objectives GB UH

We aim to rapidly identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

The rationale of tins approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will

provide new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral

infection cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and

encoded in die genome of die host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such

as membrane trafficking protein synthesis and immune responses diat viruses have to hijack and

manipulate to their advantage To efficiently interfere widi viral spreading and its pathogenic
outcome we aim to identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

Main objectives

I Identify and characterize all cellular genes required for establishing infection of selected model

viruses by integration of state of the art genome wide CRISPR screens

II Assemble gene networks describing host factors functionally interconnected and essential for

infection by a specific virus or multiple viruses

III Determine die molecular mechanism by which our top ranked host factors regulate viral

replication and identify compounds diat alter die function of die identified cellular factories
i e combinatorial therapy to inhibit viral infection

How the project is linked to previous international and or national research state of the ait Large
scale genetic screens based on state of the art gene editing approaches have been recently
performed to successfully identify key cellular regulators of virus infection1 During die last five

years these studies have led to important discoveries including i the receptors for Ebola virus2

ii pan cellular regulators of vims maturation for mosquito bome epidemic viruses such as

Chikungunya and West Nile vims3 iii antiviral proteins diat are able to restrict infection of

multiple respiratory viruses4 and iv cellular regulators of vir al protein synthesis shared by a broad

range of negative sense RNA viruses such as rabies and measles viruses among others
5
The list

of genes that are either required or that restrict the infection of medically important viruses keeps
growing However die specific host requirements for numerous viruses are mosdy unknown and

litde is known of the cellular repertoire of genes and pathways that play a pro or antiviral role in

infection By integrating two genome wide loss and gain of function screening approaches we

will obtain a comprehensive characterization of how the cell genome as a whole is exploited by
the SARS CoV 2 to favour replication and spreading A schematic workflow of die consortium

project is shown in Figure 1
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Figure 1 Workflow ofthe screening methods currently used by the consortium members GB OV

JH A Genome wide CRISPRi a screensfor indicated viruses B Validation pipeline ofthe screen

top hits and high content imaging approach to pinpoint each identified gene to a specific stage of
the virus life cycle

The results obtained from the screen Figure 1 A will provide a list of genes organized into

functional clusters Using a set of automated image based assays Figure 1 B each of these

clusters will be assigned to a specific stage of the virus life cycle including cell binding and

penetration intracellular delivery of viral genomes viral protein synthesis and genome replication
as well as virion assembly and release Figure 1 B inset Hie technical details of each approach
are outlined in sections 2 of Tills proposal

The top ranked hits obtained from the screen will be systematically characterized by a

combination of cell biology and biochemical approaches including single molecule resolution live-

cell imaging6 and structural studies using Cryo electron microscopy CryoEM \ These techniques
are already established in the laboratories of the consortium members and collaborators As model

systems we will use a SARS CoV 2 isolated in Finland from a patient oil February 10th 2020

Research questions and or hypotheses The strength of the consortium lies on the availability of

quantitative assays to monitor each step of the virus life cycle providing a strong competitive
advantage for the post screening phase of the project
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Our main hypothesis is that by inhibiting or activating cellular factors that play crucial roles

in virus infection we will be able to find new targets for therapeutic intervention In addition

to deciphering the interplay between the vims and the infected cell we have die possibility to

assign new physiological functions to proteins tiiat were previously not characterized

The specific research questions

Ql Which cellular genes are required or restrict 2019NCV infection Utilizing state ofthe art

screening techniques such as CRISPRi and CRISPRa we will systematically identify cellular

factors requiredfor viral infection

Q2 Can we block virus infection by chemical inhibition of the identified cellular genes

required for virus replication To develop resistance to a cellular inhibitor a virus needs to

evolve a different infection strategy
— a process that in nature occurs very slowly Therefore

we aim to inhibit infection utilizing readily available chemical libraries to probe the hits

identified above Biophysical and molecular structure determination of cellular targets in

complex with hit compounds tofurther antiviral development

Expected research results and their anticipated scientific impact potential for scientific

breakthroughs and for promoting scientific renewal The consortium brings together a unique
collection of top notch experts and state of tiie art methods tiiat for the first time will unravel the

complex regulatory networks that constitute viral infection By pinpointing top ranked identified

genes to specific stages of the infection cycle we will expand the current knowledge of virus cell

interactions assign new functions to poorly characterized genes and reveal new targets for antiviral

intervention The specific outcomes are

Rl From screens to single molecules — mapping gene networks In the CRISPRi approach
decreasing the levels of a gene product tiiat is required for a given step of the virus life cycle e g

decreasing the levels of the virus receptor will result in strong inhibition of vims infection

allowing the respective cells to survive Similarly in the CRISPRa approach the upregulation of a

gene product that interferes with virus infection e g a gene related to antiviral innate immunity
will render the cell resistant to infection The combined results obtained from CRISPRi and

CRISPRa will permit us to identify these critical host factors Hie outcome of the screens will be

grouped into functional clusters Each identified gene and gene cluster will be correlated to a

specific stage of the virus life cycle This approach will assign new functions to poorly
characterized cellular factors and unveil key aspects of virus host interactions Rather thanfocusing
on a single gene the outcome of the consortium is to create a map ofgene networks that play key
regulatory roles in the life cycle oftarget virus

R2 Defining the “Achilles’ heel” of virus infections The strength of the consortium lies on the

availability of quantitative assays to monitor each step of the vims life cycle providing a strong

competitive advantage for the post screening phase of the project A key aspect of translation

regulation tiiat we aim to clarify is how viruses are able to produce their proteins while the bulk of

cellular protein synthesis shuts down We believe tins could be the “Achilles’ heel” of virus

infection Protein synthesis and stress responses are also at the core of neurodegenerative diseases

and metabolic dysfunction Thus our discoveries can provide new paradigms of protein synthesis
regulation that can be invaluable to the broad scientific community Finally from the follow up

phase of the CRISPRa we expect to identify host factors with intrinsic antiviral activity
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2 Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
2 2 Research data and material methods and research environment

2 2 1 Research data to be used justifications and information on data collection acquisition and use

considering issues such as intellectual property rights IPR Gene databases structural information

and results from previous screens are all publicly available and will be used according to copyright
and intellectual property regulations of respective mstitutions joumals All data produced during the

project will be available to each of the consortium members under confidentiality agreement

according to University of Helsinki regulations The raw sequencing data will be stored securely at

CSC IT Center for Science https www csc fi liome to which the researchers at University of

Helsinki have access All sequencing data will be made available upon request and after publishing
the major findings the data will also be made available via public repositories such as the Sequence
Read Archive https www ncbi nim nili gQv sra Structural data will be deposited in the public
worldwide Protein Data Base after publication see the DMP for more details

2 2 2 Research methods and how they will contribute to answering the research questions or

confirming die hypotheses or how diey will support die chosen approach The consortium utilizes

carefully selected virus model systems and complementary experimental approaches to elucidate

die genonnc networks of viral infection To this end we will utilize die following key methods

Robust model systems The consortium will rapidly identify the most suitable human cell line to

perform die genome wide screens using fully automated high content image based assays The

screening platforms are already optimized in in several cell lines including lung A549 cells which

will be tested first

Genome wide CRISPRi a screens we will perform two complementary genome scale screens a

loss of function CRISPR interference CRISPRi and a gain of fimction CRISPR activator

CRISPRa screens Bodi mediods target the promoter regions of each human protein coding gene

CRISPRi causes strong gene repression CRISPRa gene activation The feasibility of these

approaches has been recently demonstrated CRISPRa has been successfully employed for

influenza virus4 and for a laboratory strain of ZIKV We will follow a four step screening process

as described by Sanson et ah 2018 Figure 1A 1 generation of stable Cas9 expressing cell lines

already completed in A549 and HeLa 2 transduction of the cell line with die sgRNA library and
selection of successfully transduced cells 3 viral infection and 4 identification of host genes

modulating infection To confirm the robustness of our methodologies and to improve the

likelihood of our success we already have generated the A549 HeLa and SK N SH cells

expressing Cas9 variants which are die cell culture models for other human padiogens such as

RSV ZIKV and TBEV We have performed a CRISPRa screen for RSV and a KO CRISPR screen

has been set up and sequencing is in progress to identify potential host effectors for TBEV

infection If diese cells are not susceptible to infection a CRISPRa screen will identify activators

allowing SARS CoV 2 to replicate effectively in human cells This approach is currently being
used in our lab in collaboration witii consortium members OV and JH for Puumala virus Figure 1

A PUUV Otherwise Vero and MDCK cell lines can be used

Robust platform for follow up studies from gene networks to single molecules In published
studies where CRISPR screens have been used to study virus host interactions only one or two

cellular proteins were chosen for in depth follow up studies We will set up a novel and effective
method to overcome this limitation and validate multiple genes at the same time therefore gaming
thefullpotential ofthe genome wide approach Virus selected\ multiplexed CRISPR mutagenesis’
The sgRNAs of each identified gene will be purchased and introduced by high throughput reverse

transfection into recombinant dCas9 stable cell lines tiiat we have produced in our laboratories

Figure IB
13

To assign each identified gene to a specific stage of virus infection GB has

previously implemented an automated quantitative image based assay platform for several viruses
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including RSV Figure 1B inset The same methods have been used for other viruses Flu and

RSV
1415 and will be adapted to the viruses included in tins project Selected hits will be

characterized by single molecule resolution live cell imaging approaches Proof of concept for the

successful implementation of these methodologies is shown in Figure 2

Figure 2 Identification of host regulators of RSV infection using single molecule imaging A

Schematic presentation of the single molecule imaging approaches to study virus mobility and

nanoclustering on the PM uPAINT and upon internalization sdTIM B C Validation oftop hits

identified by genome wide siRNA screenfor RSV Depletion or inhibition ofNa K ATPase subunit

components B inhibits a post entry step of RSV infection arrowheads whereas depletion of
rihosomal component tpL40 C inhibits RSV translation D RSV red spots induces dramatic

time dependent changes in the cellular actin cytoskeleton E Single molecule tracking LifeAct
mEos ofactin dynamins during virus infection Scale bar is 5 pm and the color coding refers to the

timeframe of image acquisition F Quantification of single molecule mobility mean square

displacement MSD pm2s~ ofLifeAct mEos in RSV infected red line or non infected blue line

cells The area under the MSD curve AUC in arbitrary units [a u ] is shown in the inset G

Significant decrease in the mobility ofLifeAct mEos upon virus infection indicates a higher binding
rate ofthe construct to F actin which most likely is the result of induced actin polymerization H

I Changes in actin dynamics upon RSV infection are transient showing a trend ofinitial decrease

and subsequent return of the actin mobility to control levels based on H MSD AUQ I LogjoD
andM1MM quantifications Statistical analyses ofindependent experiments were performed using
the Student’s t test and the statistical significance is indicated as 0 05 0 001 Error bars

are ±SEM
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A novel antiviral molecule to block SARS CoV 2 entry
All viruses whose proteins are cleaved by furin will expose peptides that end with die C terminal

consensus R KxxR KOH The 2019nCOV surface protein has a specific fui in like cleavage site

that is absent in lineage b CoVs including SARS CoV Coutard et al Antiviral Research 2020

Taking advantage of tliis conserved feature as a collaborative effort with Estonian consortium

partner TT we have developed an innovative method to inhibit virus entry using molecules that

selectively bind the R KxxR K sequence present at the surface of multiple viruses Our preliminary
experiments demonstrate that the new antiviral molecule which we called CENDRtrap is effective

in preventing cell entry of Chikungunya virus and Semliki Forest virus both having surface

proteins activated by furin but not vesicular stomatitis virus which is not activated by furin

cleavage We will test our novel approach for the SARS CoV 2 in cell lines primary airway
epithelial cells cultivated in 2D and 3D air liquid interface These cultures are already available in

die lab of GB and currently used for RSV entry studies Coutard et al Antiviral Res 2020

Deliverables

3 1 List of cellular factors patiiways required for SARS CoV 2 Month 6 12

3 2 Identification characterization of available small molecule inhibitors against selected hits

Month 12 24

3 3 Molecular details of interactions between selected hits and viral components Month 24 36

32

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Work package number 4 Lead beneficiary YTT

Monoclonal ABWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU YTT REAG

Person months per

participant

12 34

Start month 1 End

month

36

Objectives Generation and characterization of neutralizing antibodies from coronavirus patients’s
peripheral blood mononuclear cells

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 4 1 Expression of SARS CoV 2 structural proteins spike S membrane M envelope E

and nucleoprotein N by baculovirus expression Protein are expressed in native form no tag and

as GST and His tagged forms to enable efficient purification of viral fusion proteins Native protein-
expressing baculoviruses are used in Sf9 cell coinfection experiments to produce virus like particles
YLPs VLP production may occur in die present S and M proteins but E and or N proteins may
also be required Efficient SARS CoV 2 recombinant protein and VLP production allows

immunization of various animal species for the production of monoclonal and polyclonal
antibodies Recombinant SARS CoV 2 proteins are used for die development of nCoV specific IgG
and IgM antibody assays in E1A microarray immunoassay and point of care rapid assays

Task 4 2 Generation of recombinant anti coronavirus antibodies VTT

We have two alternative strategies to isolate new neutralizing antibodies The first strategy is based

on cloning antibody genes from human peripheral blood mononuclear cells PBMC while die

second strategy relies on a naive human antibody library
In die first alternative strategy we clone antibody genes from PBMCs collected from voluntary
donors who have survived the SARS CoV 2 infection After total RNA isolation and cDNA

synthesis antibody genes will be amplified by PCR using primer sets targeting the variable regions
of die heavy and light chain coding regions A library of die antibody genes will be cloned to a

phage display vector consisting of different heavy light chain combinations of die original
amplified genes displayed as a single chain Fv fragments fused to at the N terminus of the phage
pill protein
In die second strategy we use a naive human antibody library diat has been constructed at VTT by
combining diverse antibody coding genes from 50 healthy donors Niemi et al 2011 Thus

antibodies are displayed on phage as scFv fragments and the library is ready to use In comparison
to the first strategy the coronavirus specific antibodies in the naive library may have lower affinity
initially but they can be affinity matured in vitro using tar geted random mutagenesis on selected

CDR loop residues followed by screening of the high affinity variants
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Coronavirus specific antibodies will be searched from the phage display libraries by panning
against the coronavims envelope protein S i e the spike protein We will use recombinant

fragments of the S protein produced in UH laboratory containing die external subunits S I and S2

or specifically just truncated fragments containing die receptor binding domain RBD which is a

prominent target of neutralizing antibodies for coronaviruses After 2 4 rounds of panning we will

screen positive clones from miniculture supernatants by ELISA using antigen coated microtiter

plates and or protein arrays at the bottom of the wells Perez Gamarra et ah 2017 Larnminmaki et

ah 2018 Selected clones will be converted to recombinant Fab fragments and produced in E coli

at 1 5 mg amounts for further characterization see Task 2 3 The purified endotoxin free Fab

fragments will also be used for neutralization studies in cell culture models of die vims infection

WP1

Task 4 3 Whole IgG production in CHO cells VTT

We will produce selected antibodies also as whole IgG molecules in CHO hosts For this we use a

mammalian expression vector designed for rapid cloning and production of whole human

antibodies which has been constructed by modifying die pVITRO 1 hygro mcs vector InvivoGen

In diis vector heavy and light chain genes are cloned under different promoters and cloning sites

for VH and VL gene fragments have been designed into die junction regions of the variable and

constant coding regions This expression vector has been used for efficient production of human

antibodies of different isotypes Dodev et ah Scientific reports 2014

Task 4 4 Antibody characterization VTT

Selected antibodies will be characterized by Biacore T200 for affinity and kinetic properties on

rate off rate Specificity and cross reactivity of antibodies to die spike protein of SARS CoV 2

versus diose of other coronaviruses will be determined by an array in well approach i e protein
arrays printed in die bottom of microtiter plate wells Talha et ah 2016 Also die antibody
specificity to variants mutants of the spike protein of SARS CoV 2 will be studied pending die

availability of recombinant proteins and or sequence data for synthetic peptide libraries As a result

we will produce reactivity profiles for the new antibodies consisting of Kd Kon Koff and specificity
for different coronavirus S protein variants

Deliverables brief description and month of delivery
D4 1 Production and purification of recombinant SARS CoV 2 structural proteins and VLPs M12

D4 2 Production of monoclonal and polyclonal antibodies against SARS CoV 2 Ml8

D4 3 Recombinant anti coronavirus antibodies M10

D4 4 Whole IgG molecules for neutralization studies Ml2

D4 5 Antibody reactivity profiles Ml8
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Work package number 5 Lead beneficiary UTU

Antibody testsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

30 4 10 55

Start month 1 End

month

36

Objectives Development of antibody tests

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is now an

urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies to 2019nCoV

both from humans and from animals potential natural reservoirs

WP5 1 UT For antigen production the S M N and E genes of SARS CoV 2 will be synthesized and

cloned into EBB vector with HA tag for use in mammalian and to a GST vector for use in insect cells as

described for ebola and zika viruses Melen et al 2017 Lundberg et al 2019 The respective genes of

other human infecting coronaviruses will serve as controls These and additional S protein constructs will

serve in setting up the TR FRET assays see below We will study the antigenicity of these recombinant

proteins kinetics of IgM and IgG responses as well as cells infected with SARS CoV 2 virus Fimiish strain

or vir al particles purfied from the cell culture media in different formats including IFA and WB using
Finnish case and Chinese collaborators serum panels

CoV infected cells pr oduce the S glycoprotein in abundance and the protein served multiple functions in

viral entry and pathogenesis 1 2 Furin or a related protease cleaves the S protein into S1 and S2 subunits

1 2 The S1 subunit mediates virus binding to cells through its receptor binding domain RBD while the

S2 subunit mediates virus cell membrane fusion Several studies have shown that potent neutralizing
antibodies NAbs against alpha or beta CoVs target the RBD region of the S1 subunit 2 3 We will

develop various assays for the detection ofhuman antibodies to SARS CoV 2 S protein using SI and S2

subunits as well as on RBD region of SARS CoV 2 S protein virus 318 541 aa as the antigens The SI S2

and RBD domains with his tag at C terminus are synthesized alternatively if delays hi gene synthesis we

will amplify them from the SARS CoV 2 Fimiish isolate cloned into pCAGGS vector 4 5 under control

ofCAG promoter and expressed in HEK293T cells In addition we will study the use of alternate

expression systems and fusion tags The corresponding regions of other human infecting coronaviruses will

serve as controls After the initial evaluations we will employ the generated antigens in different assay

formats as detailed below

WP5 2 UH Assays for NAb detection The detection ofNAbs will identify if a person is immune to a

given disease While neutralization tests requires cell cultures maintained at proper biosafety level conditions

BSL 3 for SARS CoV 2 the VSV based neutralization tests are more rapid and simple and require the

more accessible BSL2 To produce a specific assay for distinguishing infections by different coronaviruses

we offer the VSVAG eGFP system in which VSV’s surface glycoprotein G is replaced by the enhanced

green fluorescent protein gene eGFP as adapted hi our laboratory 4 5 The system provides a safe viral

entry model because of its inability to produce infectious progeny vims while cell tropism identical to the

native vims The eGFP marker gene provides identification of infected cells at 12 16 h post infection

Pseudotyping of VSVAG eGFP with SARS CoV 2 S protein will also seive in studying the functions of
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SARS CoV 2 S protein Earlier reports show that a pseudotyped VSV bearing a SARS CoV S protein
truncated A 18 aa from the cytoplasmic domain incorporates into VSV particles more efficiently than the

full length S protein 6 To distinguish between different CoVs we will compare the neutralizing titers of

VSV’s pseudotyped with the S proteins ofvarious coronavimses to those pseudotyped with SARS CoV 2 S

protein

WP 5 3 UU

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids or longer
megapeptides designed and synthesized for optimal serological performance can successfully be used as

detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson2018 2019

Ronnberg 2017 Rizwan 2016 We can quickly create megapeptides from pathogen sequences and we will

thus have SARS CoV 2 antigens ready for evaluation within a few days We will evaluate the SARS CoV 2

antigens peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia using patient

samples provided through collaborators and by SARS CoV 2 specific seta produced in mice and rabbits

during RAMSES I We will employ the established highly sensitive and specific SARS CoV 2 SMIAs for

patient diagnostics and seroepidemiological studies

WP 5 4 UH Hepojoki To enable rapid point of eare type neutralization proxy testing we will modify our

previous approach on TR FRET Time Resolved Forster Reseonance Energy Tranfer in which patient
antibodies compete in binding with mAb against an epitope ofthe test antigen for which we provided the

proof of concept using hantavirus infection as a model Hepojoki S et al J Clin Microbiol 2015 We will

employ libraries generated from PBMCs of those that have recovered of SARS CoV 2 infection in WP4 as

candidate NAbs and test then applicability in TR FRET based assay for NAb detection In addition we will

employ the antibodies generated dining experimental infections on mice using S1 receptor binding domain

for setting up the assays The test development begins by identification of the best antigen recombinant

SARS CoV 2 S protein or its fragments particularly the receptor binding domain SARS CoV 2 VLPs or

VSV pseudotypes with nCoV 2019 S protein and system for antigen production all which are addressed in

WPs 5 1 5 3 We will then set up an LFRET assay based on bacterial superantigen L protein and antigen
binding to the same immunoglobulin molecule to produce a FRET pair for the detection of IgM antibodies

to account for acute disease diagnostics timeline months 0 4 In parallel we will fine time the assay for the

detection of anti nCoV 2019 IgG and IgA antibodies Once we have the NAbs available from WP4

against nCoV 2019 we will set up the assay for the detection ofnCoV 2019 NAbs in patient serum timeline

months 5 12 By the end ofRAMSES I we will have TR FRET based assays for identifying an acute nCoV

2019 infection and determining immunity against nCoV 2019 We estimate to complete the development of

TR FRET assays during 12 months

WP 5 5 REAG Research development and commercialization ofrapid test for the detection of

coronavirus antibodies in human samples REAG will develop a new in vitro diagnostic lateral flow rapid
test for detection of coronavir us specific antibodies in human blood serum and plasma Similar approach
between the members of this consortium has previously led to sensitive and specific commercialized rapid
tests for hantaviruses and tick bome encephalitis
Dining RAMSES I we will develop a unique test which fulfils the general safety and performance
requirements of a diagnostic test set forth in the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD

medical devices We will perform risk assessments according to the ISO 14971 standard We will employ the

antigens described in WPs 5 1 5 3 in the test development and test and optimize the final combination of

materials for the assay In addition we will evaluate the pilot batches ofthe developed tests with human

sample panels obtained dining WP4 We will further provide verification and validation of the developed test

and its manufacturing process to warrant that the produced test fulfills its intended purpose which we will

perform in concert with project partners ofWP4 The final steps in the R D project are the registration

process and preparation of the EU declaration of conformity We will make the new product available

through Reagenas’s distributor s and the key opinion leader network We will advertise the product in

relevant scientific exhibitions and conferences and publish the evaluation results in recognized peer

reviewed scientific journals
The objective is to ensure that the project meets its targets and milestones within budget and time schedules

REAG — Specific tasks

T I Product development process
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T 1 1 Feasibility study
search for critical components such as antigens antibodies carrier molecules detection particles and

assay membranes

preparation and testing of pilot batches

T 1 2 Preparation of design and development plan
T 1 3 Product development

the final combination of the selected materials is optimized
T 1 4 Preparation of design and development report verification validation plan and performance
evaluation plan
T 1 5 Validation and verification of the product and the manufacturing process

production and testing of validation batches

verification of the test

manufacturing process validation

sending the assay kits to be evaluated in WP7

T 1 6 Risk assessment

T 1 7 Post market surveillance plan
T 1 8 Preparation of technical file

T 1 9 Registration process and preparation ofEU declaration of conformity
T2 Commercialization plan
T3 Management of regulatory issues

Reagena follows the mandatoiy guidelines set forth in the EU directive for in vitro diagnostic
devices 98 79 EY and the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD medical devices

In addition risk assessment will be done according to the ISO 14971 standard Reagena’s certified

EN ISO 9001 2015 and EN ISO 13485 2016 Quality Management Systems cover all the processes

T4 Management of IPR issues

Reagena will use its own patented proprietary technology when applicable If needed Reagena will

perform the Freedom to Operate FTO studies through patent attorneys and makes licensing
agreements to have the necessary proprietary rights

Deliverables

Development of clinically applicable SARS CoV 2 specific IgG andlgM antibody assays

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay for detection of coronavirus specific
antibodies in human samples ready for market entry

A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antibodies IgM and IgG inhuman samples
A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antbodies IgM and IgG in animal rodent bat bird samples
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Work package number 6 Lead beneficiary UH

Diagnostic tools RT PCRWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

26 3

Start month 1 End

month

36

Objectives

To develop a novel point of care droplet digital PCR diagnostic platform for sensitive virus RNA

detection from human specimens

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 6 1 DropPen digital RT PCR assay development and proof of concept UH

Feasibility of the previously developed DropPen system with portable manual pressure device and

disposable all in one microfluidic droplet chips in SARS CoV 2 RT PCR diagnostics will be tested

first with recently published and commercially available corona vims specific RT PCR assays

Gorman et al 2019 Oligos fluorescent labelled probes and in vitro transcribed positive control

RNA of die tests will be ordered from European Virus Archive https www european virus

arcliive com evag news widian coronavirus The sensitivity of die DropPen droplet digital assay
will be characterized widi dilution series with die positive control RNA and compared with die

standard RT PCR results of the same assay As soon as clinical samples are available and ediical

permissions granted the sensitivity and specificity of the digital DropPen assay will be studied

further and rapid sample preparation methods evaluated and optimized for DropPen platform
Clinical and epidemiological data of the tested patients and potentially infected carriers will be

analysed retrospectively in order to determine how low virus counts the detection levels can reach

and how well that performs in estimation of quarantine needs of asymptomatic individuals

Along with PCR amplification based assays the SARS CoV 2 RNA targets will be tested also for

isothermal amplification in ambient 40 50 C temperature and rapid detection in less than 30 min

Various available protocols e g RT LAMP RT SIBA and their feasibility sensitivity and

accuracy in DropPen dr oplet digital format will be evaluated Isothermal assays would allow even

faster read out of rapid tests that are not dependent on thermocycler availability enabling the

development of a truly portable point of care test platform for SARS CoV 2

Task 6 2 Product design and mass production process development UH VTT

The proof of concept prototype of die DropPen device and chips will be preliminary piloted within
die consortium with members representing also die future end users such as researchers nurses and

laboratory technicians of the diagnostic laboratories and point of care units Based on their user
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experience and feedback the final changes to the design will be made fabricated and tested in

prototype level After tins the most optimal materials PDMS polydimethyl siloxane or

thermoplastics and mass production methods roll to roll thermal imprinting hot embossing or

injection molding will be selected The pilot runs will take place in VTT premises in Oulu

Finland VTT partners have already experience with PDMS thermal imprinting of DropPen chips in

our ongoing joint project Further processes of chip functionalization and lidding will be set up

Task 6 3 Preparation of the regulative process partnerships and commercialization

Regulatory processes needed for the eventual use of DropPen as diagnostic platform will be defined

and considered throughout the project Validation and verification of the platform and it s imaging
and data analysis components as well as further piloting and performance evaluation both with

consortium partners and in independent customer and end user groups in the health care chain will

be done These include e g medical doctors muses diagnostic laboratories hospitals and health

care centers crematory staff airport and other public transportation staff Once the safety and

performance requirements are met EU Regulation 2017 746 and risk assessments done ISO

14971 standard die registration process and preparation of die EU declaration of conformity will

be finalized Possible fast track approval processes may however apply to diagnostics due to die

emergency of SARS CoV 2 epidemic and these will be applied to DropPen platform if available

Potential partners from diagnostics industry will be actively searched throughout die project in

order to speed up the joint development and or licencing process of die DropPen technology from

academic R D project to diagnostic tool of potentially urgent global need Preliminary discussions

are under way widi die project partner Reagena |
Diagnostica Mirko Brummer Partners and suppliers widi supporting technology such as

fluorescent microscopy and image analysis software are also searched for The current chip
prototype is imaged with standard fluorescent microscopes detecting SybrGreen FAM FITC labels

which are commonly available in research labs and institutes However low cost and mobile

microscope solutions would be optimal for a rapid point of care test environment in future In die

prototype level we currendy use Aiforia image analysis software to count die positive vs negative
droplets Analysis solutions for the future point of care platform will be characterized and

developed duiing die project with potential partner companies or providers

I and Aidian previous Orion10 2e

Along with the regulation and partnerships search market and freedom to operate analyses will be

performed novel IPR created dining die project will be secured and finally the productization and
commercialization plans done widi a go to market strategy

Deliverables

D6 1 Proof of concept data and publication of DropPen digital platform feasibility to SARS CoV 2

diagnostics month 12 18

D6 2 Tested mass fabrication method for the DropPen chips and device month 24

D6 3 Strategic partners and go to market strategy for DropPen platform month 24

Work package number 7 Lead beneficiary UU

39

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Animal experimentationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

5 40

Start month 1 End

month

36

Objectives

To test newly developed 2019 CoV antivirals in animal models assessing i effect ii toxicity and

ill PK PD

Description ofwork

An effective antiviral for treatment and or prophylaxis of SARS CoV 2 represents a crucially
important step in mitigating the disease This WP will take antiviral candidates identified in WP1 3

from in vitro through two required in vivo steps in preparation for human trials

Rapid testing in relevant animal models is an essential step to get SARS CoV 2 antivirals on the

market as soon as possible To do die testing in an efficient maimer and to satisfy the need for

testing in two distinctly different animal species we will use a step wise approach of mouse and

ferret animal models

Mice constitute a natural first step in animal models because of availability and cost and space

efficiency It is not yet established if SARS CoV 2 infects mice but SARS CoV gives rise to

viremia and clinical signs in aged BALB c mice and thus this will be our first step to establish a

mouse animal model to screen multiple antivirals Of note is diat young BALB c mice do not get
die same clinical picture so inclusion of animals at different ages will be an nnportant variable

Ferrets are the gold standard for influenza studies in mammals can produce ferret to ferret

transmissible SARS CoV infection and is dierefore also likely a suitable model for SARS CoV 2

Josef Jarhult is currently a visiting scientist at die Australian Animal Healdi Laboratory AAHL in

Geelong Australia At AAHL BSL 4 compatible animal facilities and labs are available and pilot
ferret trials to establish an animal model for SARS CoV 2 are being conducted Feb April 2020
Thus we have a ready template on how to set up diis relevant animal SARS CoV 2 model The

ferret model will dien be set up at the BSL 3 animal facility at Karolinska Institute KI

Stockholm Sweden

Newly developed antivirals will be tested with regard to i effect n toxicity and in PK PD Effect

evaluation will be based on mortality clinical signs vims detection by PCR and histopadiology as

compared to untreated controls Toxicity will be assessed by clinical signs clinical chemistry tests

regarding liver heart kidney and muscular damage and histopadiology in treated uninfected

animals as well as in die regular treatment groups Different doses will be used to determine an

appropriate balance of toxicity and effect Antiviral concentrations will be measured in serum and

lung tissue to construct relevant PK PD models
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Deliverables brief description and month of delivery
D7 1 SARS CoV 2 animal model in mice established at KI month 6

D7 2 12 months — Mouse model up and running clinical biochemical virological and

histopathological natural course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental
protocol established month 12

D7 3 Feixet model established at KI learning from method presently being established at AAHL

month 15

D7 4 Pilot testing of first antivir al candidate in mice finished month 18

D7 5 Ferret model up and running clinical biochemical virological and histopathological natural

course of SARS CoV 2 determined infectious dose and experimental protocol established 21

month

D7 6 Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse model finished using final optimized
protocol month 24

D7 7 Pilot testing of first antivir al candidate in ferrets finished month 27

D7 8 Testing of at least 4 antiviral candidates in final mouse model finished month 30

D7 9 Testing of at least 2 antiviral candidates in the feixet model finished using final optimized
protocol month 36

D7 10 One antiviral candidate most suitable for testing in primates first human trials month 36
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For each work package

Work package number 8 Lead beneficiary UH

EvaluationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

10 4 4 4

Start month 1 End

month

36

Objectives

This WP will focus on coordinating and arranging data and clinical materials for evaluations of the

molecular and serological tests as well as to arrange for clinical testing of the lead antiviral

candidates and analysing the results in the context of patient data Depending on the scenarios —

whether the epidemic will be contained with majority of cases from China full blown global
pandemics or sustained circulation in resource poor countries we have arrangements in place to

secure access to samples and clinical collaboration for the project

Description ofwork

We have already secured collaborative arrangements to have samples from Wuhan China

collaborating with Dr Xiong Yong Director and chief physician Department of infectious disease

Zhongnan hospital Wuhan China as well as Professor Yong Zhen Zhang PhD Head of Department
of Zoonoses National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese CDC

Beijing China the research consortium which was first to report and release the sequence of the

SARS CoV 2 genome

In Kenya we are collaborating with University of Nairobi KAVI institute for clinical research

which is particular ly experienced and authoritative in clinical trials on infectious diseases and with

whom the UH group has also collaborated on preparedness on emerging infections

For Finland and Sweden Professors of Infectious Diseases at universities and university hospitals
of Helsinki and Uppsala are part of the partner teams Prof

respectively and will coordinate additional patient samples and data of relevance to the project in

addition Professor Vapaiahti is a chief physician at UH hospital laboratory with access through
ongoing research projects to patient samples
A separate ethical review will take place for all patient materials and data where relevant due to the

rapid call this was not possible beforehand

10 2e and 10 2b

The patient samples needed for evaluation include respiratory extracts nasopharungeal swabs

nasal aspirates throat swabs conjunctival swabs etc from suspect and diagnosed patients serum

blood urine and fecal samples We will extr act 40 ml of blood from 2 5 recovered patients for

preparing peripheral blood mononuclear cells for subsequent antibody library to screen for
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neutralizing or diagnostic human monoclonal antibodies see WP 4

Our clinical collaborators will test BSAAs or their combinations against drug resistant infections or severe

viral infections For this they will select subjects among infected patients horn the wards or the intensive

care units ICU The assessment for hospitalization will be carried out according to local practices if the

clinician evaluates the patient as not being able to manage at home the patient will be hospitalized As for

those attending ICU the principles of evaluation will be consistent with the Infectious Diseases Society of

America guidelines on community acquired pneumonia 25 The patients will give their written informed

consent For ICU patients consent for sample collection will be received horn relatives or from the patients
after treatment For children consent for sample collection will be received from their parents Clinicians

will treat patients with BSAAs in accordance with good clinical practice study protocols ethics etc Our

clinical partners will also collect medical data and samples from patients duiing and after infection Sample
collection time will depend on the origin ofviral disease and other factors The samples will contain valuable

information to assess the therapeutic and adverse effects of the treatments We will detect viruses in the

samples test host immune factors using standard assays and report the results to the clinicians Clinicians

will invite patients who recovered from viral diseases after treatment with BSAAs to participate in our

annual meetings teleconferences and share their experience on a voluntarily basis All patients’ data and

samples will be treated anonymously The anonymized patient information will include age 0 10 11 20 21

30 and so on sex f m hospitalization yes no date of sample collection week year and diagnosis The

anonymized patient data will be stored in secure local databases under restricted access for only the named

scientists of the present project All patient data and samples will be destroyed at the end of tire project

Deliverables brief description and month of delivery
8 1 Patient respiratory sample panels for evaluation of RT PCR tests

8 2 Patient serum plasma sample panels for evaluation of serological test

8 3 PBMCs for establishing a human antibody library

8 4 Ethical review timelines and conditions on potential use of antivirals in clinical trials

8 5 Establishment ofpermits and guidelines for possible clinical trials m Nordic

Countries Kenya China depending on pandemic epidemic scenarios
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For each work package

Work package number 9 Lead beneficiary UH

Management and disseminationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

20 1 1 1 1 1

Start month 1 End

month

36

Objectives

To implement the project management structure and oversee the project
To promote awareness and coordinate communication strategy tar geted at die key end users

Description of work

WP9 is responsible for overall consortium management of RAMSES I which consists of die tasks

coordinated by UH Taija Sironen widi the assistance of die other lead investigators and the

management and advisory boards Furthermore dns WP will manage communication and

dissemination efforts with the assistance of UH communications services Timely sharing of

accurate and evidence based information is of key importance in managing die public response to

die emergence of SARS CoV 2

Task 9 1 Implementation of management bodies and decision making processes UH

Task 9 2 Organization of regular meetings managing internal progress reports UH

Task 9 3 Technical and financial reporting to die Commission All partners

Task 9 4 Development of data management plan All partners

Task 9 5 Online visibility and presence Lead UH all partners development of a public website

set up of social media account Twitter and regular press releases and appearances in media

Task 9 5 Coordination of publications UH — ensuring proper acknowledgment of the RAMSES I

project

Deliverables brief

D9 1 Consortium agreement Month 0

D9 2 Project management plan Mondi 1

D9 3 Dissemination and communication plan Mondi 1

D9 4 Data Management Plan Month 6

D9 5 Exploitation Plan Mondi 12
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D9 6 RAMSES I website launched Month 1

D9 7 Communications reports Month 6 12 18 24 30 36
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For each work package

Work package number Lead beneficiary
Work package title

Participant number

Short name ofparticipant
Person months per

participant

Start month 1 End

mont

24

h

Objectives

Description of work

Deliverables brief

Timing of the work packages

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

WP1

WP2

WP3

WP4

WPS

WP6

WP7

WP8

46

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

WP9

Table 3 1c List of Deliverables

Deliverable name Lead

partner

Dissemi

nation

level

Del

month

Nr WP Type

Novel activities of selected BSAAs in cell culture1 1 1 UTA R PU 6

Information on MOA ofBSAAs1 2 1 UTA R PU 6

At least 1 efficient BSAA combination1 3 1 UTA R PU 6

Validated activities of BSAAs or their combinations in

vivo

1 4 1 UTA R PU 36

Production ofrecombinant SARS CoV 2 3CL protease
and establishment of an in vitro FRET based

enzymatic assay

2 1 2 UU R PU 1

DEM

Determination of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with a potential inhibitor by x ray

crystallography

2 2 2 UU R PU 2

In vitro screening by enzymatic assay of known

SARS 3CL protease inhibitors against SARS CoV 2

3CL protease

2 3 2 UU R PU 6

In silico screening of approved drugs against other

diseases against SARS CoV 2 3CL protease

2 4 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of approved
drugs against other diseases with predicted activity
against SARS CoV 2 3CL protease

2 5 2 UU R PU 7

In silico screening of non peptidie lead like

compounds against SARS CoV 2 3CL protease

2 6 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic
lead like compounds with predicted activity against
SARS CoV 2 3CL protease

2 7 2 UU R PU 7

Crystallization of SARS CoV 2 3CL protease in

complex with best identified compounds

2 8 2 UU R PU 8

Optimization ofthe best compounds2 9 2 UU R PU 11

Cell based testing of optimized compounds2 10 2 UU R PU 14

Selection of drug resistance mutations by cell culture

assays

2 11 2 UU R PU 18

Structural study of SARS CoV 2 3CL protease drug
resistance mutations with x ray crystallography

2 12 2 UU R PU 22

Efficient production of SARS CoV 2 specific siRNAs

and demonstration their efficacy as antiviral substances

2 13 2 UTU R PU 18
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2 14
Inhibitory activity of SARS CoV 2 specific srRNAs in

vivo in animal infection experiments

2 UTU R PU 36

List of cellular factors pathways for SARS CoV 23 1 3 UH R PU 6

Identification characterization of available small

molecule inhibitors against selected hits

3 2 3 UH R PU 18

Molecular details of interactions between selected hits

and viral components

3 3 3 UH R PU 36

Production and purification ofrecombinant SARS

CoV 2 structural proteins and VLPs

4 1 4 UH R PU 12

Production ofmonoclonal and polyclonal antibodies

against SARS CoV 2

4 2 4 VTT

UTU

R PU 18

Patient derived anti coronavirus antibodies4 3 4 VTT R PU 10

Whole IgG molecules for neutralization studies4 4 4 VTT R PU 12

Antibody reactivity profiles4 5 4 VTT R PU 18

UH

Development of clinically applicable SARS CoV 2

specific IgG and IgM antibody assays

5 1 5 UH R PU 24

UTU

REAG

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay

for detection of coronavims specific antibodies in

human samples ready for market entry

5 2 5 REAG R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavims

specific antibodies IgM and IgG in human samples

5 3 5 UU R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavims

specific antbodies IgM and IgG in animal rodent

bat bird samples

5 3 5 UU R PU 36

Proof of concept data and publication of DropPen

digital platform feasibility to SARS CoV 2 diagnostics

6 1 6 UH R PU 18

Tested mass fabrication method for the DropPen chips
and device

6 2 6 UH R PU 24

Strategic partners and go to market strategy for

DropPen platform

6 3 6 UH R PU 24

SARS CoV 2 animal model in mice established at KI7 1 7 UU DEM PU 6

R

Mouse model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

7 2 7 UU DEM PU 12

R

Ferret model established at KI learning from method

presently being established at AAHL

7 3 7 UU DEM PU 15

A

Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished7 4 7 UU DEM PU 18

R

Ferret model up and running clinical biochemical7 5 7 UU DEM PU 21
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virological and liistopatliological natural course of

SARS CoV 2 determined infectious dose and

experimental protocol established

R

Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse

model finished using final optimized protocol

7 6 7 UU R PU 24

Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets

finished

7 7 7 UU R PU 27

Testing of at least 4 antiviral candidates teste in final

mouse model finished

7 8 7 UU R PU 30

Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret

model finished using final optimized protocol

7 9 7 UU R PU 36

Selection of one antiviral candidate most suitable for

testing in primates first human trials

7 10 7 UU R PU 36

Patient respiratory sample panels for evaluation of RT

PCR test

8 1 8 UH R PU 3

Patient serum plasma sample panels for evaluation of

serological tests

8 2 8 UH R PU 3

PBMCs for establishing a human antibody library8 3 8 UH R PU 3

Ethical review timelines and conditions on potential
use of antivirals in clinical trials

8 4 8 UH R PU 12

Establishment of permits and guidelines for possible
clinical trials in Nordic countries Kenya Cliina

depending on pandemic epidemic scenarios

8 5 8 UH R PU 24

Consortium agreement9 1 9 UH R PU 0

Project management plan9 2 9 UH R PU 1

Dissemination and communication plan9 3 9 UH R PU 1

Data Management Plan9 4 9 UH R PU 6

Exploitation Plan9 5 9 UH R PU 12

RAMSES I website launched9 6 9 UH DEC PU 1

Communications reports9 7 9 UH R PU 6 12

18

24

30 36
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3 2 Management structure milestones and procedures

Due to the special nature of tins call die partners have agreed that die organisational structure and

die decision making protocols will be established during grant agreement negotiations This will

occur at the first workshop of RAMSES 1 to be organized as early as possible UH will coordinate

RAMSES I as a whole and oversee die establishment of effective innovation management team a

scientific advisory board as well as identify a user stakeholder panel

Table 3 2a List of milestones to be updated upon start of the project

Milestone

number

Milestone name Related

WPs

Due

month

Means of

verification

Potential therapeutics identifiedMl 1 4 18 WP reports

Rapid diagnostic tests developedM2 4 6 18 WP reports

Clinically relevant and efficacious
therapeutics evaluated

M3 1 8 36 WP reports

Management and communication

plans established

Initial workshops
organized

M4 9 6

Table 3 2b Critical risks for implementation

Description of risk

indicate level of

likelihood

Low Medium High

WP s Proposed risk mitigation measures

Limited number of antivirals

with novel anti SARS CoV 2

activities

The discoveiy of novel antiviral activities depends on the

choice of cell lines viruses and viral strains concentration

range and purity of compounds as well as on the endpoint
measurements To overcome these issues we will implement
harmonized antiviral bioactivity data annotation

standar dization curation and intra resource integration To

increase the discoveiy rate ofnovel anti SARS CoV 2

antivirals we will also test emerging drag candidates We have

at least 31 drug candidates to test in vitro However we can

combine these agents with each other virus specific antivirals

to identify synergistic additive effects as we did in our

previous studies 21 28

1

Incomplete MOA

information

Task will provide only limited knowledge on MOAs of

antivirals due to technical bottlenecks but we will integrate the

1
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ornics data to reconstitute the global portrait of antivirals’

MOAs as we have done previously27

We have enough BSAAs to test their combinations in vitro

However we can combine BSAAs with virus specific drugs to

identify synergistic additive effects as we did in our previous
studies 2US

No response to treatment

with BSA combinations

1

Failure to obtain ethical

permits

In order to obtain human primary cells amendments to existing
ethical permission will be submitted to the national ethical

committees immediately after the funding decision will

become available The same applies to genetically modified

viral strains and human cells All mouse experiments will be

conducted in collaborators laboratories under existing ethical

permissions following 3R policy

1

Competing IPR There is a risk of competing IPR concerning novel antiviral

activities ofBSAAs We will systematically monitor and

manage the risks at an early stage together with our TTO by

reviewing the scientific literature and patents

1

others

Lack of communication The data is expected to be novel and at the cutting edge of

biomedical research and thus will be published in the best

biomedical and general publication series

1

others

3 3 Consortium as a whole

The objectives of this call request accessing diagnostics of SARS CoV 2 with rapid tests and to

provide possible antivirals which led to collecting die gallery of partners now in this RAMSES I

proposal having relevant experience and excellence and with previous collaborations on

development of tools and test to combat emerging viral infections The partners include an SME

with long traditions in collaborating with academic partners and for producing rapid tests which

have been evaluated to be highly sensitive and specific in the case of other viral diseases REAG

We have groups working on specifically emerging viral zoonoses and doing translational

development research with hospital diagnostic laboratoriees UH UTU UU groups specialized in

antiviral development UTa UU and virus host interactions UH UTU and a group with a novel

concept for nucleic acid testing and infectious disease research on animal models UU This is

supplemented with key collaborators on clinical research from China and Nairobi Altogether the

consortium members share previous successful collaborative projects on including EU grant

funding e g concerning hantaviruses UU and UH ebola preparedness UU UTU zika UH

UTU UTa and VTT The UTU group has worked previously on innate immunity of highly
pathogenic coronaviruses Paivi Saavalamen s group has already developed a new approach to

performing RT PCR and the Kamov Vapalahti and Julkunen groups have previously collaborated

on new antivirals and UH and VTT on developing human monoclonal antibodres Each partner

complements the consortium from diagnostic laboratories to technological innovations and basic

and translation research on cellular and molecular interactions The work is already ongoing with

the recently isolated SARS CoV 2 strain from Finland and the partners are in frequent contact all

the time
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The commercialization status is described in more detail in the workpackages and die exploitation
particularly of die rapid serology tests will be immediate

For clinical collaborations die part of die globe most involved depends on which epidemic or

pandemic scenarios will take place thereby we have collaborators for clinical samples and studies

in Europe Kenya and China

Our main clinical collaborators In Nordic countries will include within UU MD Professor of

Infectious Diseases Dr

die Zoonoses Research Center in UU and within UH MD PhD Professor of Infectious Diseases

Senior Medical Officer at Helsinki University Hospital HUH head of Aava

Travel Clinic in Helsinki and die founder and head of Meilahti Vaccination Research Center

MeVac at HUH

widi long track record on studying e g influenza and part of10 2e

Dr 10 2e

For Kenya we collaborate through longstanding collaborations with UH Viral Zoonsoes group and

University of Nairobi KAVI institute of Clinical Research College of Health Sciences University
of Nairobi an institute conducting clinical research projects in Kenya Our main collaborators are

Dr Omu Anzala professor of virology and immunology at die University of Nairobi widi vast

experience in infectious disease research and central figure establishment of KAVI Institute of

Clinical Research He is Principal Investigator and co investigator in several clinical trials and

basic research projects on HIV Ebola and influenza among others He has a rich network of

collaborators and research partners across die country and die globe He is also a member and

consultant for various local and international bodies including a taskforce on die 2019 novel

coronavirus Ministry of Health Kenya Within KAVI another important team member and

collaborator is Dr Moses Masika a physician lecturer and research scientist specialized in tropical
and infectious diseases and global health leadership and management who is also leading efforts to

improve laboratory infrastructure and skills for diagnosis of emerging and reemerging padiogens
through next generation sequencing Author in article Ommeh et al Genetic evidence of MERS

CoV in camels in Kenya Virol Sin 2018

In China we collaborate widi Dr Xiong Yong Director and chief physician in die department of

infectious disease Zhongnan hospital Wuhan China who has currendy involvement in two papers
about nCoV outbreak Wang et al Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019

Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan China JAMA 2020 and Jin et al A rapid advice

guideline for die diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus SARS CoV 2 infected

pneumonia standard version Mil Med Res 2020

In China we collaborate also widi Professor Yong Zhen Zhang Professor and head of die Dept of

Zoonoses at National Institute for Communicable Disease Control and Prevantion Chinese CDC

Beijing China An mtertnationally known scholar on zoonotic viruses virus discovery and the

leader of die consortium who first identified die causative agent Wu Zhao Holmes Zhang YZ1

A new coronavirus associated widi human respiratory disease in China Nature 2020

3 4 Resources to be committed
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Tables for section 3 4

Table 3 4a Summary of staff effort

Please indicate the number ofperson months over the whole duration oftheplanned work for each

workpackage for each participant Identify the workpackage leadet for each WP by showing the

relevantperson monthfigure in bold

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WPS WP9 Total Person

Months per

Participant

UH

UTU

UTA

UU

VTT

REAG

Total

Table 3 4b ‘Other direct cost’ items travel equipment other goods and services costs of

internally invoiced goods and services large research infrastructure

1 UH Cost Justification

Travel project workshops and scientific meetings

Equipment
Other goods and

services

Reagents and laboratory consumables outsourcing to Kenya
and China

Costs of internally
invoiced goods and

services MGA Art

6 2 D 5}
Total

2 UTU Cost Justification

€
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Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

Sequencing proteomics and antibody productionOther goods and

services

All laboratory reagents kits cell culture media sera chemical

publication costs

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

3 UTA Cost Justification

si
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment small equipment updates
Other goods and

services

laboratory consumables

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

4 UU Cost Justification

Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment
Other goods and

services

laboratory consumables animal experimentation

Costs of internally
invoiced goods and

Total

5 VTT Cost Justification

Q
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel

Equipment

laboratory consumablesOther goods and

services

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total

6 REAG Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and Reagents and materials for assay development
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services

Costs of internally
invoiced

Total

7 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

8 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

9 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

10 Cost Justification

q
Travel Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment Small laboratory equipment
Other goods and

services

Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total

55

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Abdelnabi R et al A novel druggable interprotomer pocket in the capsid of rhino and

enteroviruses PLoS Biol 17 e3000281 doi 10 1371 joumal pbio 3000281 2019

Akaberi D Chinthakmdi PK Bahlstrom A Palanisamy N Sandstiom A Lundkvist A
Lennerstrand J Identification of a C2 Symmetric diol based Human immunodeficiency virus

protease inhibitor targeting Zika virus NS2B NS3 protease J Biomol Struct Dyn 2019 Dec 27 1

ll doi 10 1080 07391102 2019 1704882

Akaberi D Bergfors A Kjelhn M Lidemalm L Kameli N Kolli B Shafer RW Palanisamy N and

Lennerstrand J Baseline dasabuvir resistance in Hepatitis C virus from the genotypes 1 2 and 3 and

modeling of the NS5B dasabuvir complex by the in silico approach Infect Ecol Epidemiol 2018

Oct 5 8 1 1528117

Akaji K Komio H Mitsui H Temya K Shimamoto Y Hattori Y Ozaki T Kusunoki M

Sanjoh A 2011 Structure based design synthesis and evaluation of peptide mimetic SARS

3CL protease inhibitors Journal of Medicinal Chemistry 54 23 7962—7973

https doi org 10 1021 jm20087On

Albinsson B Ronnberg B Vene S Lundkvist A Antibody responses to tick bome encephalitis
virus non structural protein 1 and whole virus antigen a new tool m the assessment of suspected
vaccine failure patients Infect Ecol Epidemiol 2019 Dec 3 9 1 1696132 doi

10 1080 20008686 2019 1696132 eCollection 2019

Albinsson B Vene S Rombo L Blomberg J Lundkvist A Ronnberg B
Distinction between serological responses following tick bome encephalitis virus TBEV infection

vs vaccination Sweden 2017 Euro Surveill 2018 Jan 23 3 doi 10 2807 1560

7917 ES 2018 23 3 17 00838

Anand K Ziebuhr J Wadhwani P Mesters J R Hilgenfeld R 2003 Coronavirus main

proteinase 3CLpro structure basis for design of anti SARS dmgs Science New York N Y

300 5626 1763 1767 https doi org 10 1126 science 1085658

xAndersen P I et al Novel Antiviral Activities of Obatoclax Emetine Niclosamide Brequinar and

Homoharringtonine Preprints 2019090128 doi 10 20944 preprints201909 0128 vl 2019

Balistreri G et al The host nonsense mediated mRNA decay pathway restricts Mammalian RNA

virus replication Cell Host Microbe 16 403 411 doi 10 1016 j chom 2014 08 007 2014

Balistreri G et al Oncogenic Herpesvirus Utilizes Stress Induced Cell Cycle Checkpoints for

Efficient Lytic Replication PLoS Pathog 12 el 005424 doi 10 1371 joumal ppat 1005424 2016

Banerjee I Yamauchi Y Helenius A Horvath P High content analysis of sequential events

during the early phase of influenza A virus infection PLoS One 8 e68450

doi 10 1371 joumal pone 0068450 2013

Bekennan E Einav S Infectious disease Combating emerging viral threats Science 348 282

283 doi 10 1126 science aaa3778 2015

56

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Bosl K et al CommonNodes of Virus—Host Interaction Revealed Through an Integrated Network

Analysis Front Immunology Accepted doi doi 10 3389 fimmu 2019 02186 2019

Ianevski A et al Novel activities of safe in human broad spectrum antiviral agents Antiviral Res

154 174 182 doi 10 1016 j antiviral 2018 04 016 2018

Bulanova D et al Antiviral Properties of Chemical Inhibitors of Cellular Anti Apoptotic Bcl 2

Proteins Viruses 9 doi 10 3390 v9100271 2017

Carette J E et al Ebola virus entry requires the cholesterol transporterNiemami Pick Cl Nature

477 340 343 doi 10 1038 naturel0348 2011

Check Hayden E Experimental drugs poised for use in Ebola outbreak Nature 557 475 476

doi 10 1038 d41586 018 05205 x 2018

DALYs G B D Collaborators H Global regional and national disability adjusted life years

DALYs for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy HALE for 195 countries and

territories 1990 2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Lancet

392 1859 1922 doi 10 1016 S0140 6736 18 32335 3 2018

Denisova O V et al Akt inhibitor MK2206 prevents influenza pHINl virus infection in vitro

Antimicrob Agents Chemother 58 3689 3696 doi 10 1128 AAC 02798 13 2014

Debing Y Neyts J Delang L Hie future of antivirals broad spectrum inhibitors Curr Opin
Infect Dis 28 596 602 doi 10 1097 QC0 0000000000000212 2015

De Clercq E Li G Approved Antiviral Drugs over the Past 50 Years Clin Microbiol Rev 29

695 747 doi 10 1128 CMR 00102 15 2016

de Groot R Luthi J Lindsay H Holtackers R Pelkmans L Large scale image based

profiling of single cell phenotypes in arrayed CRISPR Cas9 gene perturbation screens Mol Syst
Biol 14 e8064 doi 10 15252 msb 20178064 2018

Disease G B D Injury I Prevalence C Global regional and national incidence prevalence
and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories 1990

2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Lancet 392 1789 1858

doi 10 1016 S0140 6736 18 32279 7 2018

Dodev TS Karagiannis P Gilbert AE Josephs DH Bowen H James LK Bax HJ Beavil R Pang
MO Gould HJ Karagiannis SN Beavil AJ A tool kit for rapid cloning and expression of

recombinant antibodies Sci Rep 4 5885 D01 10 1038 srep05885 2014

Dukhovny A et al A CRISPR Activation Screen Identifies Genes That Protect against Zika Virus

Infection J Virol 93 doi 10 1128 JVI 00211 19 2019

Fu Y et al JNJ872 inhibits influenza A virus replication without altering cellular antiviral

responses Antiviral Res 133 23 31 doi 10 1016 j antiviral 2016 07 008 2016

Gaelings L et al Regulation ofkynurenine biosynthesis during influenza virus infection FEBS J

284 222 236 dor 10 1111 febs 13966 2017

57

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Gilbert L A et al Genome Scale CRISPR Mediated Control of Gene Repression and Activation

Cell 159 647 661 doi 10 1016 j cell 2014 09 029 2014

Graham D B Root D E Resources for the design of CRISPR gene editing experiments
Genome Biol 16 260 doi 10 1186 s 13059 015 0823 x 2015

Heaton B E et al A CRISPR Activation Screen Identifies a Pan avian Influenza Virus Inhibitory
Host Factor Cell Rep 20 1503 1512 doi 10 1016 j celrep 2017 07 060 2017

Hoffmann H H et al Diverse Viruses Require the Calcium Transporter SPCA1 for Maturation

and Spread Cell Host Microbe 22 460 470 e465 doi 10 1016 j chom 2017 09 002 2017

Howard C R Fletcher N F Emerging virus diseases can we ever expect the unexpected
Emerg Microbes Infect 1 e46 doi 10 1038 emi 2012 47 2012

Hujakka H et al 2001 New immunochromatographic rapid test for diagnosis of acute Puumala

virus infection J Clin Microbiol 3 9 6 2146 2150

Ianevski A Andersen P I Merits A Bjoras M Kainov D Expanding the activity spectrum
of antiviral agents Drug Discov Today 24 1224 1228 doi 10 1016 j dradis 2019 04 006 2019

Ianevski A He L Aittokallio T Tang J SynergyFinder a web application for analyzing drug
combination dose response matrix data Bioinformatics 33 2413 2415

doi 10 1093 bioinformatics btxl62 2017

Ianevski A et al Low Temperature and Low UV Indexes Correlated with Peaks of Influenza Vims

Activity in Northern Europe during 2010 2018 Viruses 11 doi 10 3390 v 11030207 2019

Jaishankar D et al An off target effect of BX795 blocks herpes simplex vims type 1 infection of

the eye Sci Transl Med 10 doi 10 1126 scitranslmed aan5861 2018

Jin YH Cai L Cheng ZS Cheng H Deng T Fan YP Fang C Huang D Huang LQ

Huang Q Han Y Hu B HuF Li BH Li YR Liang K Lin LK Luo LS Ma J Ma LL

Peng ZY Pan YB Pan ZY RenXQ Sim HM Wang Y Wang YY Weng H Wei CJ WuDF

Xia J Xiong Y Xu HB Yao XM Yuan YF Ye TS Zhang XC Zhang YW Zhang YG

Zhang HM Zhao Y Zhao MJ Zi H Zeng XT Wang YY Wang XH for die Zliongnan
Hospital of Wuhan University Novel Coronavirus Management and Research Team

Evidence Based Medicine Chapter of China International Exchange and Promotive

Association for Medical and Health Care CPAM A rapid advice guideline for the

diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus SARS CoV 2 infected pneumonia
standard version Mil Med Res 2020 Feb 6 7 1 4 doi

10 1186 s40779 020 0233 6 PubMed PMID 32029004 PubMed Central PMCID

PMC7003341

Jiang M Osterlund P Poranen MM Julkunen I In vitro production of synthetic viral RNAs and

their delivery into mammalian cells and die application of viral RNAs in die study of innate

interferon responses Mediods 2019a Nov 1 pii S1046 2023 19 30238 5 doi

10 1016 j ymedi 2019 10 013 [Epub ahead of print] Review

Jiang M Osterlund P Westenius V Guo D Poranen MM Bamford DH Julkunen I

58

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Efficient Inhibition of Avian and Seasonal Influenza A Viruses by a Virus Specific Dicer Substrate

Small Interfering RNA Swann in Human Monocyte Derived Macrophages and Dendritic Cells J

Virol 2019b Feb 5 93 4 pii e01916 18 doi 10 1128 JVI 01916 18 Print 2019 Feb 15

Joensuu M et al Visualizing endocytic recycling and trafficking in live neurons by
subdifractional tracking of internalized molecules Nat Protoc 12 2590 2622

doi 10 1038 nprot 2017 116 2017

Kazakova A Kakkola L Ziegler T Syrjanen R Pakkila H Waris M Soukka T Julkunen I

Pandemic influenza A HlNlpdm09 vaccine induced lngh levels of influenza specific IgG and IgM
antibodies as analyzed by enzyme immunoassay and dual mode multiplex microarray immunoassay
methods Vaccine 2020 Jan 24 pii S0264 410X 20 30037 2 doi 10 1016 j vaccine 2020 01 022

Kazakova A Kakkola L Pakkila H Teros Jaakkola T Soukka T Peltola V Waris M Julkunen I

Serological Array in Well Multiplex Assay Reveals a High Rate of Respiratory Virus Infections

and Reinfections in Young Children mSphere 2019 Sep 11 4 5 pii e00447 19 doi

10 1128 mSphere 00447 19

Korhonen V P Kelo E Koli E Parviainen M Mononen I Vapalahti O Vaheri A Hakala A Avsic

Zupanc T Jelovsek M Fast diagnosis of acute tick bome encephalitis with rapid lateral flow test

7th European Meeting on Viral Zoonoses St Raphael France 24 27 May 2014 P39 96

Krzyzaniak M A Zumstein M T Gerez J A Picotti P Helenius A Host cell entry of

respiratory syncytial virus involves macropinocytosis followed by proteolytic activation of the F

protein PLoS Pathog 9 el003309 doi 10 1371 joumal ppat 1003309 2013

Kuivanen S et al Obatoclax saliphenyllialamide and gemcitabine inhibit Zika virus infection in

vitro and differentially affect cellular’ signaling transcription and metabolism Antiviral Res 139

117 128 doi 10 1016 j antiviral 2016 12 022 2017

Kuo C J Chi Y H Hsu J T A Liang P H 2004 Characterization of SARS main

protease and inhibitor assay using a fluorogenic substrate Biochemical and Biophysical Research

Communications 318 4 862—867 https doi Org 10 1016 j bbrc 2004 04 098

Lammimnaki U Batra G Saviranta P Array In Well Epitope Mapping of

Phage Displayed Antibodies Methods Mol Biol 2018 1785 129 140 doi

10 1007 978 1 4939 7841 0 9 PubMed PMID 29714016

Lee A S Rurdeinick Kerr R Whelan S P A ribosome specialized translation initiation

pathway is required for cap dependent translation of vesicular stomatitis virus mRNAs Proc Natl

Acad Sci U S A 110 324 329 doi 10 1073 pnas 1216454109 2013

Lundberg R Melen K Westernus V Jiang M OsterlundP Khan H Vapalahti O Julkunen I

Kakkola L Zika Virus Non Structural Protein NS5 Inhibits the RIG I Pathway and Interferon

Lambda 1 Promoter Activation by Targeting IKK Epsilon Viruses 2019 Nov 4 11 11 pii E1024

doi 10 3390 v 11111024

Li H Bai R Zhao Z Tao L Ma M Ji Z Jian M Ding Z Dai X Bao F Liu A Application of

dr oplet digital PCR to detect the pathogens of infectious diseases Biosci Rep 2018 Nov 15 38 6

59

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

pii BSR20181170 doi 10 1042 BSR201S1170 Print 2018 Dec 21 Review PubMedPMID

30341241 PubMed Central PMCID PMC6240714

Mandell L A et al Infectious Diseases Society of America American Thoracic Society consensus

guidelines on the management of community acquired pneumonia in adults Clin Infect Dis 44

Suppl 2 S27 72 doi 10 1086 511159 2007

Melen K Kakkola L He F Airenne K Vapalahti O Karlberg H Mirazimi A Julkunen I

Production purification and immunogenicity of recombinant Ebola vims proteins A comparison
of Freund s adjuvant and adjuvant system 03 J Virol Methods 2017 Apr 242 35 45 doi

10 1016 j j viromet 2016 12 014

Palanisamy N Kalagliatgi P Akaberi D Lundkvist A Chen ZW Hu P Lennerstrand J Worldwide

prevalence of baseline mutations polymorphisms in hepatitis C virus against present and future

direct acting antivirals Antiviral Therapy 2018 May 10 doi 10 3851 1MP3237

Palanisamy N Akaberi D Lennerstrand J5 Lundkvist A Comparative genome analysis of Alkhumra

hemorrhagic fever vims with Kyasanur forest disease and tick bome encephalitis viruses by the in

silico approach Pathogens and Global Health 2018 May 10 1 17

Palanisamy N Akaberi B Lennerstrand J Protein backbone flexibility pattern is evolutionarily
conserved in the Flaviviridae family a case ofNS3 protease inFlavivims and Hepacivims
Molecular Phylogenetics and Evolution 2018 Jan l 18 58 63

Pietikainen A et al 2018 Point of care testing for CXCL13 in Lyme neuroborreliosis Diagn
Microbiol Infect Dis Jul 91 3 226 228

Perez Gamarra S Hattara L Batra G Saviranta P Lammimnaki U Array in well

binding assay for multiparameter screening of phage displayed antibodies

Methods 2017 Mar l 116 43 50 doi 10 1016 j ymetli 2016 12 004 Epub 2016 Dec 9

PubMedPMID 27956240

Puschnik A S Majzoub K Ooi Y S Carette J E A CRISPR toolbox to study virus host

interactions Nat Rev Microbiol 15 351 364 doi 10 1038 nnnicro 2017 29 2017

Rizwan M Rdmiberg B Cistjakovs M Lundkvist A Pipkom R Blomberg J

Serology in the Digital Age Using Long Synthetic Peptides Created from Nucleic Acid Sequences
as Antigens m Microarrays Microanays Basel 2016 Aug 10 5 3 pii E22 doi

10 3 390 microarrays5030022

Ronnberg B Gustafsson A Vapalahti O Emmerich P Lundkvist A Schmidt Chanasit J Blomberg
J Compensating for cross reactions using avidity and computation in a suspension multiplex
immunoassay for serotyping of Zika versus other flavivims infections Med Microbiol Immunol

2017 Oct 206 5 383 401 doi 10 1007 s00430 017 0517 y Epub 2017 Aug 29

Ronnberg B Vapalahti O Goeijenbier M Reusken C Gustafsson A Blomberg J Lundkvist A

Serogrouping and seroepidemiology of North European hantaviruses using a novel broadly targeted
synthetic nucleoprotein antigen array Infect Ecol Epidemiol 2017 Jul 26 7 1 1350086 doi

10 1080 20008686 2017 1350086 eColleetion 2017

60

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Sanson K R et al Optimized libraries for CRISPR Cas9 genetic screens with multiple modalities

Nat Commun 9 5416 doi 10 1038 s41467 018 07901 8 2018

Schor S Einav S Repmposing of Kinase Inhibitors as Broad Spectrum Antiviral Drugs DNA

Cell Biol 37 63 69 doi 10 1089 dna 2017 4033 2018

Soderholm S et al Immuno modulating properties of saliphenyllialamide SNS 032 obatoclax

and gemcitabine Antiviral Res 126 69 80 doi 10 1016 j antiviral 2015 12 011 2016

Soderholm S et al Multi Omics Studies towards Novel Modulators of Influenza A Virus Host

Interaction Viruses 8 doi 10 3390 v8100269 2016

Talha SM Saviranta P HattaraL Vuorinen T Hytonen J Kliaima N Pettersson

K Array in well platfonn based multiplex assay for the simultaneous detection of

anti HIV and treponemal antibodies and Hepatitis B surface antigen J Immunol

Methods 2016 Feb 429 21 7 doi 10 1016 j jim 2015 12 007 Epub 2015 Dec 19

PubMedPMID 26711310

Tynell J Westemus V Ronkko E Munster VJ Melen K Osterlund P Julkimen I Middle East

respiratory syndrome coronavirus shows poor replication but significant induction of antiviral

responses in human monocyte derived macrophages and dendritic cells J Gen Virol 2016

Feb 97 2 344 355 doi 10 1099 jgv 0 000351 Epub 2015 Nov 24

Wang D Hu B Hu C Zhu F Liu X Zhang J Wang B Xiang H Cheng Z Xiong Y
Zhao Y Li Y Wang X Peng Z Clinical Characteristics of 138 Hospitalized
Patients With 2019 Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan China JAMA

2020 Feb 7 doi 10 1001 jama 2020 1585 [Epub ahead of print] PubMedPMID
32031570

Westenius V Makela SM Julkunen I Osterlund P Highly Pathogenic H5N1 Influenza A Vims

Spreads Efficiently in Human Primary Monocyte Derived Macrophages and Dendritic Cells Front

Immunol 2018 Jul 17 9 1664 doi 10 3389 fimmu 2018 01664 eCollection 2018

Westenius V Makela SM Ziegler T Julkimen I Osterlund P Efficient replication and strong
induction of innate immune responses by H9N2 avian influenza vims in human dendr itic cells

Virology 2014 Dec 471 473 38 48 doi 10 1016 j virol 2014 10 002 Epub 2014 Oct 25

WHO WHO publishes list of top emerging diseases likely to cause major epidemics
www who int medicines ebola treatment WHO list of top emerging diseases en 2015

Yu F et al Approaches for identification of HIV 1 entry mhibitors targeting gp41 pocket Viruses

5 127 149 doi 10 3390 v5010127 2013

Yuan S et al SREBP dependent lipidomic reprogramming as a broad spectrum antiviral target
Nat Commun 10 120 doi 10 1038 s41467 018 08015 x 2019

Ziegler T Matikainen S Ronkko E Osterlund P Sillanpaa M Siren J Fagerlimd R Immonen M

Melen K Julkunen I Severe acute respiratory syndrome coronavirus fails to activate cytokine
mediated innate immune responses in cultured human monocyte derived dendritic cells J Vir ol

2005 Nov 79 21 13800 5

61

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367651

Zusinaite E et al A Systems Approach to Study Immuno and Neuio Modulatory Properties of

Antiviral Agents Viruses 10 doi 10 3390 v10080423 2018

Osterhmd P Jiang M Westenius V Kuivaneu S Jarvi R Kakkola L Lundberg R Melen K Korva

M Avsic Zupanc T Vapalahti O Julkunen I Asian and African lineage Zika viruses show

differential replication and innate immune responses in human dendritic cells and macrophages Sci

Rep 2019 Oct 31 9 1 15710 doi 10 1038 s41598 019 52307 l

62

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367652

COVID 19 SARS CoV 2 positieve PCR testen bij een hond waarschijnlijk omgevingscontaminatie

In Hongkong is een hond positief getest op SARS COV 2 De hond vertoonde geen bij SARS COV 2

passende klinische verschijnselen en werd getest omdat het dier samen met de eigenaar in een

quarantaine faciliteit was opgenomen Op 26 februari afgenomen neus en mondswabs van de hond

waarvan de eigenaar al eerder positief testte testten met een PCR test zwak positief Afgenomen
rectale swabs en een feces monster testten negatief Opnieuw afgenomen neus en mondswabs op

28 februari testten eveneens positief Zolang de hond positief test wordt het dier in quarantaine

gehouden

Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is of dat het een

omgevingscontaminatie betreft waarbij het virus ook op de slijmvliezen van de hond is terecht

gekomen Om daar meer helderheid in te verkrijgen zou serologisch onderzoek uitgevoerd moeten

worden maar dat is momenteel nog niet beschikbaar Het feit dat de PCR zwak positief testte en

het ontbreken van bewijs voor het verspreiden van SARS CoV2 via gezelschapsdieren doet

vermoeden dat het een omgevingscontaminatie betreft

De rol van gezelschaps en landbouwhuisdieren in de epidemiologie van SARS COV 2 is op dit

moment onbekend Erzijn geen aanwijzingen dat huis en landbouwdieren geinfecteerd kunnen

worden met SARS COV 2 of dat ze een infectiebron vormen voor mensen Verdere studies zijn nodig

om te begrijpen of en hoe verschillende dieren kunnen worden getroffen door het COVID 19 virus

Momenteel worden studies uitgevoerd om de rol van huis en landbouwdieren opte helderen

De OIE heeft SARS COV 2 voorlopig aangewezen als meldingsplichtige ziekte Dat betekent dat

aantonen van het virus in dieren direct gemeld moet worden aan de veterinaire autoriteiten in

Nederland is dat de NVWA die het doorgeven aan de OIE De WBVR heeft een PCR test voor corona

beschikbaar

Coronavirussen zoals canine coronavirus CCV bij honden feline corona FCV bij katten porcine

epidemic diarhea PED virus bij varkens en infectieuze bronchitis virus IBD bij kippen komen bij
veel diersoorten voor maar dat zijn andere types dan SARS COV 2 en veelal diersoort specifiek en

niet zoonotisch De WSAVA World Small Animal Veterinary Association heeft richtlijnen opgesteld

over hoe om te gaan met situaties waarin eigenaren in zelfisolatie of quarantaine moeten

Aangeraden wordt om huisdieren indien mogelijk bij zich te houden katten binnen te houden oppas

te regelen indien de eigenaar in het ziekenhuis terecht is gekomen en om de dierenartste

raadplegen bij vragen Door de WSAVA wordt ook afgeraden om dieren te vaccineren met

beschikbare corona vaccins omdat er geen aanwijzingen zijn dat deze kruisbescherming bieden en

dit theoretisch tot Antibody Dependent Enhancement van ziekte zou kunnen leiden

Het CDC adviseert mensen met COVID 19 om contact met huisdieren en andere dieren te beperken

niet aaien knuffelen kussen of laten likken Laat indien mogelijk iemand anders van het

huishouden voor de dieren zorgen Verder is het belangrijk om de algemene hygienemaatregelen in

acht te nemen om verspreiding van infecties te voorkomen regelmatig handen te wassen mond en

neus te bedekken met de elleboog bij hoesten en niezen en nauw contact met mensen met

respiratoire symptomen te beperken

Bron OIE promed AFCD Agriculture Fisheries and Conservation Department WSAVA CDC
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Real time RT PCR protocollen voor SARS CoV 2 detectie

Voor detectie van SARS CoV 2 wordt door de centrale labs RIVM en EMC de primers en probes
zoals die gepubliceerd zijn door Corman et al gebruikt
https www eurosurveillance org content 10 2807 1560 7917 ES 2020 25 3 2000045 Dit zijn
primers en FAM gelabelde probes voor RdRP gen en E gen RT PCR tabel 1

Tabel 1 Primers en probes en specificiteit

Target Oligonucleotide Sequentie Specificiteit

RdRp_SARSr F GTGARATGGTCATGTGTGGCGG

Specifiek voor 2019 nCoV zal

SARS CoV niet detecterenRdRp_SARSr P2 FAM CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC BBQ

RdRP gene Pan Sarbeco Probe zal 2019

nCoV SARS CoV and bat SARS

related CoVs detecterenRdRP_SARSr P1 FAM CCAGGTGGWACRTCATCMGGTGATGC BBQ

RdRp_SARSr R CARATGTTAAASACACTATTAGCATA

E_Sarbeco_F ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT

Pan Sarbeco Probe zal 2019

nCoV SARS CoV and bat SARS

related CoVs detecteren

E gene E_Sarbeco_P1 FAM ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG BBQ

E_Sarbeco_R ATATTGCAGCAGTACGCACACA

Een runcontrole om de PCR helpen op te zetten kan verkregen worden bij het RIVM email naar

Mvm nl Geleverd wordt 1 ampul van 1 ml SARS CoV HKU39849 RNA in TE

buffer met yeast tRNA 0 1 mg ml Dit bevat 40 TCID50 virus pl en 10 100 keer meer RNA Op
basis van de RdRP gen en E gen RT PCR Ct waarden 24 86 en 25 75 respectievelijk bij 5 pi per

reactie na ontdooien Na ontdooien uitvullen en invriezen Kan eventueel naar behoeven verder

verdund worden

10 2e

Om bij het opzetten van de RT PCR te assisteren hieronder de gegevens van de test geimplementeerd
bij het RIVM en het Erasmus MC

RIVM implementatie

Exteme lysis in klasse 2 BHK Extractie met MagNA Pure96 DNA and Viral NA Small Volume kit op

MagNA Pure96 van 200 pi monster elutie in 50 pi

Primer probe mix

pmol per reactie Eindconc in primer
probe mix pmol pl

Target Oligonucleotide

RdRp_SARSr F 10 3 33

RdRp_SARSr P2 5 1 67
RdRP gene

RdRP_SARSr P1 5 1 67

RdRp_SARSr R 10 3 33

E_Sarbeco_F 10 3 33

E gene E_Sarbeco_P1 5 1 67

E_Sarbeco_R 10 3 33

Voor elke target worden primers en probe s in de juiste verhouding gemengd zodat met 3 pi primer
probe mix de gewenste hoeveelheid pmol primer en probe in de reagens mix wordt bereikt
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Reagens mix
Volume pi

4x Taqman Fast Virus MM 5

Primer probe Mix 3

PCR Grade Water 7

Total nucleic acid 5

Eind volume 20

Temperatuur protocol
Multi Color

Hydrolysis Probe
Detection Format

Temp

Target °C

Hold Time

sec

Slope
°C sec

PCR Program Segment number Acquisition mode

Reverse Transcription 1 50 900 EXTERNAL

Denaturation lnactivation 1 95 120 EXTERNAL

Denaturation 1 95 60 4 4 None

o

Amplification

cycles 50

Cooling

1 95 10 4 4 None

2 58 30 2 2 Single

None
o

1 40 30 4 4

De cDNA stap wordt op het RIVM om PCR logistieke redenen op een andere thermal cycler
uitgevoerd zodat platen langer kunnen wachten om in het PCR apparaat geplaatst te worden zonder

verlies van gevoeligheid Deze stap kan ook gewoon in de LC480 uitgevoerd worden direct gevolgd
door de amplificatie

Interne controle EAV wordt vanaf extractie meegenomen en in aparte RT PCRgetest

Erasmus MC implementatie

MagNA PureLC Total nucleic acid kit

200 pi input sample
100 pi elutie

Exteme lysis protocol

of

MagNA Ppure96 Total nucleic acid kit large volume

500 pi input sample
100 pi elutie

Exteme lysis protocol

Primer probe mix

pmol per reactie Eindconc in primer
probe mix pmol pl

Target Oligonucleotide

RdRp_SARSr F 12 30

RdRp_SARSr P2 2 5
RdRP gene

RdRP_SARSr P1 2 5

RdRp_SARSr R 16 40

E_Sarbeco_F 8 20

E gene E_Sarbeco_P1 4 10

E_Sarbeco_R 8 20

Voor elke target worden primers en probe s in de juiste verhouding gemengd zodat met 0 4 pi primer
probe mix de gewenste hoeveelheid pmol primer en probe in de reagens mix wordt bereikt
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Reagens mix
Volume pi

4x Taqman Fast Virus MM 5

Primer probe Mix 0 4

PCR Grade Water 6 6

Total nucleic acid 8

Eind volume 20

Eindconcentratie in PCR als beschreven in Corman et al

Temperatuur protocol
Multi Color

Hydrolysis Probe
Detection Format

Temp Target
°C

Hold Time

sec
PCR Program Segment number Slope °C sec Acquisition mode

Reverse Transcription 1 55 600 None

§Denaturation inactivation 1 95 180 None
2

Amplification

cycles 45

1 95 15 2 5 None o

2 58 30 2 2 Single

Interne controle PDV wordt vanaf extractie meegenomen en in aparte RT PCRgetest

Resultaten rapporteren

Maakt u gebruik van de aangeboden runcontrole dan vragen we u die te testen voor beide targets in

een 10 voudige verdunningsreeks van onverdund tot 10 6 en de resultaten daarvan te sturen naar

xivm nl voor evaluatie10 2e

Vragen

Voor acute vragen over bovenstaande kunt u bellen met

kantooruren 31 |
lofbuiten31 I 10 2e10 2e

10 2e
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i Excellence

Om mission is to respond rapidly to the global public health threat caused by the novel coronavirus

2019 nCoV We will build upon existing excellence and preparedness for emerging infectious

diseases allowing us to develop swiftly rapid diagnostic tools for detection of both viral nucleic

acids as well as acute antibody response or past immunity These will be both field deployable and

usable also in low incoming settings which will be of key importance under a pandemic scenario

Pathogen traits and genetic signatures associated with these traits will be assessed in cell culture

and animal models which are also essential for identifymg and evaluating both new and repurposed
antivirals In addition we will produce both neutralizing and diagnostic monoclonal antibodies

for therapeutic candidates as well as diagnostic reagents for evaluating e g neutralizing responses

rapidly With our collaborators in China we will be able to evaluate die diagnostic tools using
clinical samples also in die scenario that the spread of the 2019 nCoV will be controlled

successfully before it reaches a pandemic scale and patient numbers will remain limited in Europe
All therapeutic and diagnostic tools as well as better understanding of coronavirus emergence will

significantly aid preparedness also for future coronavirus outbreaks

1 1 Objectives

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Novel highly padiogenic viruses emerge and cause severely debilitating conditions Most of these

are vector borne and zoonotic viruses widi neither vaccines nor drugs for prevention and treatment

This low level of preparedness has been illustrated by the recent outbreaks of Ebola and Zika

viruses and again now by 2019 nCoV No vaccines and drugs are available for prevention

prophylaxis and treatment of any coronavirus infection in humans Eurosurveillance Editorial

2020 Our consortium will test safe in man broad spectrum antivirals BSAAs as rapidly usable

drug candidates for prophylaxis and treatment of 2019 nCoV coronavirus infections We will also

analyze the potential ofnatural antiviral substances interferons IFN a fi 1FN X and IFN y alone

or in combinations to inhibit the replication of 2019 nCoV in cell culture and animal infection
models We will also develop novel protease inhibitors entry inhibitors as well as therapeutic
monoclonal antibodies

OBJECTIVE 2 TO DEVELOP RAPID AND VERSATILE DIAGNOSTIC TOOLS

Timely identification of all infected individuals is a key component in limiting the spread of any

infectious disease Such identification tools are not available as none of die previously developed
methods for detecting coronaviruses are adequate for the detection of 2019 nCoV Our consortium

will develop a toolboxfor detecting the novel coronavirus 2019 nCoV in clinical as well as animal

and environmental samples rapidly and reliably in different scenarios and settings We will also

develop tools to monitor antibodies induced against this vims for diagnostic use and for

surveillance to understand die epidemiology All these tools will be useful in the search of the

animal reservoir and for identifying odier coronaviruses diat could pose a futur e threat

OBJECTIVE 3 TO OBTAIN INFORMATION RELEVANT TO DEVELOPMENT OF

THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC MODALITIES
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2019 nCoV is a novel coronavirus associated with a cluster of cases of pneumonia in China Zhou

et al 2020 Coronaviruses CoV are a broad family of viruses which include also SARS CoV

MERS CoV HCoV 229E HCoV OC43 HCoV NL63 and HCoV HKUl strains infecting humans

as well as several animal pathogens Four of the previously known strains HCoV 229E HCoV

OC43 HCoV NL63 and HCoV HKUl are usually associated with mild self limiting upper

respiratory tract infections with clinical symptoms of common cold By contrast most people
infected with 2019 nCoV MERS CoV or SARS CoV developed severe respiratory illness with 2

10 and 35 mortality respectively All of these seems to have their origin in bat reservoirs and

have given rise through intermediated hosts to zoonotic infections as well as human to human

transmission The ancestors of SARS CoV and 2019 nCoV are found in horseshoe bats and the

2003 outbreak of SARS was mediated to human to human transmission through civet cats and

possibly raccoon dogs whereas the data on intermediate host of 2019 nCoV is still preliminary at

the time of writing this pangolins have been found to carry a virus closely 99 related to the

epidemic strains The sarbecoviruses SARS CoV and 2019 nCoV share the same receptor ACE2

and are able to acquire sustained transmission among humans R0 1 whereas MERS CoV has

beyond hospital outbreaks and zoonotic transmissions from its animal reservoir the dromedary
camels a limited capacity to spread within the society R0 1 The causes for this highly diverse

virulence are not known and cannot yet be inferred from sequence data alone To address this we

will integrate cell culturing includingprimary human macrophages and dendritic cells DCs and

animal models coupled with next generation sequencing The results will reveal the 2019 nCoV

traits related to antigenic properties host range receptor affinity usage virulence analysis ofhost
innate immune responses and transmissibility The increased knowledge will guide the development
of therapeutics and public health responses In essence tire development of diagnostic tools

requires knowledge and experimental data on antigenic regions of die virus antibody kinetics and

neutralizing epitopes Antiviral development requires experimental work and knowledge on viral

entry protein cleavage and cellular pathways used

1 2 Relation to the action

Our consortium addresses the topic Advancing knowledge for the clinical and public health

response to the 2019 nCoV epidemic H2020 SC1 PHE CORONAVIRUS 2020 and the specific
challenge to rapidly gain a better understanding of the newly identified virus especially in relation

to potential clinical and public health measures tiiat can be put to immediate use to improve

patients’ health and or contain die spread of 2019 nCoV

Specific scope of the topic How RAMSES I addresses die programme scope

Development oftherapeutics including monoclonal
antibodies As relevant evidence ofregulatory and

ethics approvalsfor the investigational products
included in the study ies must bepresented

• By identifying safe to inan BSAAs and

effectiveness of interferons as a first line of

therapeutics
• By developing novel antivirals protease

inhibitors entry inhibitors and siRNAs

• By developing therapeutic monoclonal
antibodies

Development ofpoint ofcare diagnostics ensuring

rapid evaluation ofcandidates based on existing

technologies to allowforfast case detection and

surveillance

• By producing a catalog of antigens and vims

isolates for product development
• By rapidly developing point of care

immimoclnomatographic tests TR FRET

—based tests as well SMIA based tests

• By developing a novel point of care RT PCR

method diat is rapid and field deployable
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Clinical and epidemiological studies to provide
data on epidemiological characteristics such as

viral genotype andpathogenicity clinical

information on host susceptibility and host immune

responses riskfactorsfor severe disease routes of
transmission and their relative importance

identification ofthe animal reservoir etc

• By research on vims characteristics and virus

evolution within a host and during transmission

chains by collaboration with China

• By research on immune responses and

iinmunogenicity of viral components

1 3 Concept and methodology

a Concept

Our central concept is to address the current threat of 2019 nCoV by die quick translation of

knowledge and experience gained on other emerging infectious diseases such as die recent Ebola

and Zika vims outbreaks We will bring together a unique mixture of experts in latest technologies
widi experts in virology to quickly respond to die current epidemic by a twofold approach of

advanced diagnostic solutions and antiviral treatment We are in an excellent position to tackle this

problem because of ongoing and previous collaboration of the consortium partners which has

already resulted in several breakthroughs in die field including a number of diagnostic rapid tests

already in use and identification of potential drug candidates in use against some of die most devastating
viral diseases Here multiple technological solutions to both point of care and laboratory diagnostics
and treatment of 2019 nCoV will be developed simultaneously and evaluated using both clinical

samples and animal models In RAMSES I project the new antigens and antibodies will be

developed by die project participants to be utilized in die development of point of care diagnostic
methods such as lateral flow assays These are discussed in detail in the following paragraphs on

methodology

Hie consortium has a unique mixture of bodi scientific and commercial know how to enable rapid
implementation of die results to diagnostic laboratories and medical manufacturers as well as to the

wider scientific community We bring multinational technological innovation cutting edge virology
and commercial laboratory diagnostics together to tackle die current international liealdi crisis as

well as develop a model for quick response tactics to future epidemics wherein all available

resources are efficiently used and not in competition

Table National and international research and innovation activities linked with the project

DescriptionAcronym Partner

Versatile Emerging infectious disease Observatory generates
and distributes high quality actionable information for evidence

based early warning risk assessment and monitoring of EID

threats by public liealdi ators and researchers in die One Health

domain

VEO UH UU

EbolaMoDRAD IMI project on Ebolavirus diagnosticsUH UTU

Arbovirus threats A project aiming at discovery and characterization ofUH
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and disease

associations

viruses vironies in arthropods in Finland and Kenya their

possible disease associations and to understand pathogenesis of

emerging viruses

Preparedness for

Emerging
Infections in

Kenya

One Healtli project in collaboration with Univ of Nairobi for

screening wildlife domestic animals and febrile patients for

emerging infections in Kenya including capacity building

UH

Business Finland project for commercialization of portable
droplet device for single cell analytics and digital PCR

DropPen UH VTT

Virus host

interactions

A platform of dentification of viral signalling inhibitors

regulating innate immunity as novel targets on drug
development

UTU

City mosquitoes A project investigating how die threats of mosquito bome viral

diseases e g dengue and Japanese encephalitis changes in

rapidly growing mega cities Vietnam India

UU

Avian influenza

—host switch

A project aiming to better understand host switches of avian

influenza virus

UU

The development of new antiviral molecules to block multiple
viruses

CENDRtrap UH

Influenza Genetic susceptibility to severe influenza infectionsUTA

Influenza Influenza diagnosticsUTA

Influenza Novel antivirals against influenzaUTA

Human Exposomic Determinants of Immune Mediated

Diseases EU Horizon 2020 project

HEDIMED VTT

Detection and burden of DengueDengueDetect VTT

HTRob Development of high throughput selection and screening
methods for antibody libraries

VTT

Horizon 2020

Phase 1

Phase 1 feasibility study during May — October 2015REAGENA

The coordinator and industrial partner in die project “Rapid
Diagnostics of Tick borne infections”

Eurostars

Programme

REAGENA

b Methodology

THERAPEUTICS 6 DIFFERENT SOLUTIONS

The first line of therapeutic compounds against 2019 nCoV — repurposed drugs and

interferons
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Developing novel virus specific vaccines and antiviral dings can be time consuming and costly
Bekerman Einav 2015 De Clercq Li 2016 To overcome these issues academic institutions

and pharmaceutical companies focused on repositioning of existing antivirals from one viral disease

to another considering that most viruses utilize the same host factors and pathways to replicate
inside a cell Yu et al 2013 Bekerman Einav 2015 Debing et al 2015 Check Hayden et al

2018 Jaishankar et al 2018 Schor Einav 2018 Yuan et al 2019 Drug repurposing is a

strategy for generating additional value from an existing drug by targeting disease other than that

for which it was originally intended De Clercq Li 2016 It lias significant advantages over new

drug discovery and development since chemical synthesis steps manufacturing processes reliable

safety and pharmacokinetic properties in pre clinical animal model and early clinical

developmental phases phase 0 1 and Ha are already done

Here we will start with broad spectrum antivirals BSAAs small molecules that inhibit human

viruses belonging to 2 or more viral families We have recently reviewed BSAAs and summarized

the information on 120 safe in man agents in freely accessible database https drugvirus info

These and other BSAAs may represent drug candidates for prophylaxis and treatment of 2019

nCoV infections For example teicoplanin oritavancin dalbavancin monensin and emetine could

be repurposed for treatment of 2019 nCoV infections Oritavancin dalbavancin and monensin are

approved antibiotics whereas emetine is an anti protozoal drug These drugs have been shown to

inhibit seveml coronaviruses Figure 1 Sheri et al 2019 Zhou et al 2016 Moreover

chloroquine and remdesivir were shown to effectively inhibit 2019 nCoV virus infection in vitro

Wang et al 2020 In addition clinical investigations into the effectiveness of lopinavir ritonavir

and remdesivir against 2019 nCoV infections have started recently NCT04252664 NCT0425487

NCT04255017 Other safe in man BSAAs such as hydroxychloroquine and arbidol may also

represent drug candidates for prophylaxis and treatment of 2019 nCoV coronavirus infections

NCT04261517 NCT04260594 Natural antiviral substances interferons are also an option for

treating severely ill 2019 nCoV patients IFNs are established biological antiviral substances drugs
that can readily be given to humans IFN a p IFN A and IFN y may have antiviral effects given
alone or in combinations and together with other pharmacological antiviral drugs The antiviral

activities of IFNs are systematically tested in in vitro cell culture models and animal infection

experiments
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Figure 1 Safe in man broad spectrum antiviral agents and coronaviruses they inhibit A snapshot is

taken from https dnigvirus info website Different shadings indicate different development status of

BSAAs Grey shading indicates that the antiviral activity has not been either studied or reported

Protease inhibitors and siRNAs

Viral proteases have been successfully used as targets for die development of efficient Hepatitis C
and HIV antiviral treatments The 2019 nCoV presents a 3C like cysteine protease 3CL protease
essential for the vims life cycle and tints representing a promising target for the development of

antiviral prophylaxis treatment We have already begun to identify protease inhibitors against
2019nCoV 3CL protease for the development of therapeutics F01 this purpose we will employ a

combination of in silico enzymatic biophysical and cell vims based methods Selected

compounds will finally be evaluated in a 2019 nCoV Ferret infection model

Compounds with inhibitory activity against 2019 nCoV 3CL protease will be identified by
screening SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like

compounds Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV

3CL protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known

SARS 3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of a well established safety profile Thus the use of already
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approved dings for the treatment 2019 nCoV 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant 2019 nCoV 3CL protease similar to

assays already established in our laboratory partner 4 for analysis of protease inhibitors against
Zika and Tick borne encephalitis viruses Large libraries of approved dings and lead like

compounds will be screened in silico using a combination of molecular docking and molecular

dynamics simulations The binding affinity of the most promising compounds will be estimated

using The Linear interaction energy method LIE The most promising compounds will then be

tested using the FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduced above

Hie structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility

All compounds will be synthetized by Anja Sandstrom group Dept of Medical Chemistry Uppsala
University UU Hie Sandstrom group has vast experience on die design and synthesis of protease
inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration widi Pharmaceutical

companies We have our own BSL3 facility at die Zoonosis Science Center ZSC UU Advance

computational resources will be provided by the Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced

Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska Institute

Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g during 2019

Zika and TBE recombinant proteases They will deliver the 2019nCoV 3CL protease by die end of

Feb 2020

Recent technology developed in Julkunen group laboratories UTU Jiang et al 2019a enables

die production of virus specific RNA molecules in high quantities that enable further production of

Dicer cleaved small interfering RNA DsiRNA swarms diat can target multiple regions in viral

genomes Proof of principle analysis of DsiRNA antiviral activity against highly padiogenic H5N1
and other influenza viruses in primary human macrophages and DCs has just recendy been

described by partner 2 Jiang et al 2019b Hie mediod is based on a synthetic large viral RNA

molecule representing conserved viral sequences followed by in vitro synthesis of ssRRNA and

dsRNA molecules by bacteriophage T7 and PI116 RNA dependent RNA polymerase RdRp
enzymes respectively Jiang et al 2019a SARS like coronaviruses like SARS CoV and 2019

nCoV have highly conserved sequences within their genome which enables the construction of a

synthetic 2 3 kb 2019 nCoV and SARS CoV specific gene fragment This chimeric gene functions

as the template for die production of 2019 nCoV specific DsiRNA swarm enabling the analysis of

its antiviral potential against die novel coronavirus DsiRNA swarm delivery into target human

primary cells and stable lines have been previously optimized Jiang et al 2019a Widi this

approach we are able to provide information on die applicability of a DsiRNA approach as an

antiviral substance against 2019 nCoV In case 2019 nCoV is inhibited by DsiRNA in in vitro cell

models in primary human macrophages and DCs and in stable cell lines this approach can also be

tested experimental animal models

New antivirals — entry inhibitors
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The rationale of this approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will provide
new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral infection

cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and encoded in the

genome of the host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such as membrane

trafficking protein synthesis and immune responses that viruses have to hijack and manipulate to

their advantage To efficiently interfere with viral spreading and its pathogenic outcome we aim to

identify and characterize the host factors essential for the establishment of 2019 nCoV infection

both as individual molecules and as part of regulated networks

Monoclonal antibodies

Monoclonal antibodies are a wellknown therapy for virus infections The problem is the

characterization and efficient production of these antibodies Using convalescent sera is not

possible in large scale epidemics and production of immunopotential serum in animals requires
either an animal host resistant but infection competent to the virus or a molecule comparable to a

vaccine

Our intention is to use new techniques where we analyse convalescent blood for antibodyproducing
cells sequence and clone the genes generating neutralizing antibodies We thereafter produce the

antibodies as well as truncated bioactive forms which can then be used to study neutralization

efficiency produce better diagnostics and provide a direct therapeutic measure The production
processes are optimized to enable even large scale production sufficient for drug production

Building a toolbox for rapid diagnostics

Production of recombinant coronavirus proteins for antibody production and serodiagnostic
tools

A bottle neck for diagnostic applications is often the availability of viruses and viral proteins To

overcome tins problem 2019 nCoV as well as SARS CoV and MERS CoV structural proteins are

expressed by baculovirus and other transient expression systems Synthetic coronavirus genes

encoding all of the four viral structural proteins S E M and N are inserted into baculovirus

expression vectors and proteins are produced as GST and His tagged fusion constructs to enable

their fast and easy purification Protein are also produced in their native form without any tags

Previously partner UTU lias successfully expressed and purified SARS CoV and Ebola virus

proteins Ziegler et al 2005 Melen et al 2017 High level expression of 2019 nCoV SARS CoV

and MERS CoV structural proteins enables die production of polyclonal and monoclonal antibodies

in various animal species Coexpression of CoV surface glycoprotein S and membrane M

protein with or without viral envelope E and nucleoprotein N in the baculovirus likely enables

die production of virus like particles VLPs diat are excellent immunogens for antibody production
and targets for serological methods ElA microarray lateral flow rapid tests to analyse human IgG
and IgM response against SARS MERS and 2019 coronaviruses Baculovirus produced viral

structural proteins enable the identification of virus specific immune target proteins that are specific
or common to different coronavirus infections Likely the S protein enables the type specific
serological diagnostics of 2019 nCoV infections from other dangerous and mild coronavirus

infections If necessary structural proteins from coronaviruses causing mild infections can be

produced for die purpose of differential diagnostics Large scale antibody analyses for population
seroprevalence studies or diagnostics for acute viral infections are earned out by classical EIA or
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novel dual mode microarray immunoassay which allows simultaneous detection of viral IgG and

IgM antibodies against up to 20 different antigens in a single microtiter well format Kazakova et

al 2019 and 2020 The assay was developed to efficiently measure antibody levels in a

quantitative and specific maimer against multiple respiratory viruses or influenza vaccine antigens
Efficient expression of 2019 nCoV and other coronavinrs proteins by baculovirus ensures basically
an unlimited source of viral proteins for multiple immunoassays including rapid point of care

antibody assays An additional advantage of recombinant protein production as individual proteins
and VLPs is that these proteins do not provide any biohazard compared to work with infective

viruses We also use coronavirus S protein encoding genes to create recombinant Vesicular

stomatitis viruses VSV expressing coronavirus surface glycoproteins This enables the analysis of

neutralizing antibodies in lower RSL 2 containment conditions

Multiple approaches to quick antigen and antibody tests

Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is

now an urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies

to 2019 nCoV both from humans and horn animals potential natural reservoirs It is evident that

the spike protein S is the main antigen and we will express the N tenninal regions of this protein
to detect sarbecovirus like specific IgM and IgG responses that will be tested in the formats below

for acute immunity testing In particular the C terminal part of the S contains the receptor binding
domain which is expressed for use in specific tests as rapid proxy neutralization tests see below

A separate test utilizing green fluorescent VS particles is being constructed as a neutralization test

and our consortium can already use die virus isolated in cell culture from Chinese tourist in

Finland for a classical reference neutralization test

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids

or longer megapeptides designed and syndiesized for optimal serological performance can

successfully be used as detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay
SMIA Megapeptides can be created quickly from pathogen sequences which means that we will

have 2019 nCoV antigens ready for evaluation within a few days 2019 nCoV antigens peptides
megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia will be evaluated by patient

samples provided by our collaborators and by 2019 nCoV specific sera produced in mice and

rabbits Established highly sensitive and specific 2019 nCoV SMIAs will be used both for patient
diagnostics and for future rapid and efficient seroepidemiological studies

Point of care POC or point of impact diagnostics is a megatrend in today’s medicine To that end

we have created an innovative diagnostic concept based on time resolved Forster Resonance

Energy Transfer TR FRET for on site rapid measurement of pathogen specific antibodies We

have provided the proof of concept for our patented assay platform dubbed LFRET in

serodiagnosis of infectious diseases such as acute hantavirus and Zika vims infection The assay

relies on simultaneous binding of fluorophore labeled antigen and protein L to an immunoglobulin
molecule thus forming a FRET pair The assay is homogenous i e wash free and after combining
the reaction components labeled antigen labeled protein L and patient sample the results are

ready in about 15 min Our studies show LFRET to have a good performance against the gold
standard tests performed m central laboratories Most recently we demonstrated that LFRET

detects antibodies from mine sample which enables non invasive testing

During RAMSES I we will test the LFRET’s ability to measure antr nCoV 2019 anti CoV

antibodies from serum plasma urine and saliva samples We will also set up a TR FRET based test

for the detection of CoV neutralizing antibodies Our preliminary data shows that a competitive
assay m which die antibodies of patient serum outcompete die binding of a labelled neutralizing
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monoclonal antibody to the labelled antigen We will employ virus like particles VSYs

pseudotyped with CoV S protein and recombinant CoV S protein as the antigens for setting up the

TR FRET assays

Lateral flow point of care assay technology offers several advantages over the traditional laboratory
methods Lateral flow rapid iimnnnochromatographic assays do not require central laboratory
facilities or equipment and thus can be performed with minimal training in field conditions hospital
wards and doctor’s’ offices Results are available near the patients in minutes rather than hours and

there is no need to send the samples to central laboratories thus shortening the start of appropriate
therapeutic and biosafety measures

Reagena has 20 years’ experience in developing validating and manufacturing in vitro diagnostic
CE marked lateral flow assays In 2001 Reagena launched the world’s first rapid test for the

detection of acute hantavirus infection Hujakka H et al 2001 In addition Reagena has launched

the world’s first rapid test for detection of acute tick borne encephalitis TBE Korhonen V P et al

2014 and for detection of chemokine CXCL13 Pietikainen et al 2018 in human samples
ReaScan CXCL13 test helps clinicians in die treatment decision for suspected Lyme
neuroborreliosis LNB patients The result of Reagena rapid tests is read by die ReaScan rapid test

reader which reports die result in a numerical form allowing no room for subjective interpretations
Reagena rapid technology shows similar performance as the central laboratory enzyme immuno

assays

In RAMSES I project Reagena will develop and commercialize lateral flow assay s to detect

coronavirus antibodies in human samples within 15 minutes after application of die sample on the

test

RAPID AND SENSITIVE RT PCR TESTS ARE THE KEY FOR THE DETECTION OF

2019 NCOV RNA IN PATIENT

Rapid and sensitive RT PCR tests are the key for die detection of 2019 nCoV RNA in patient
specimens To limit die spread of die epidemics and evaluate die need and length of quarantine
period for increasing number of asymptomatic risk groups of potentially infected individuals there

is an urgent need for portable point of care tests diat are sensitive enough for even minute amounts

of virus Higher sensitivity to RT PCR infection tests could be achieved by digital PCR dPCR

where the bulk reaction volume of tens of microliters is divided to tens of diousands of

pico nanoliter sized reaction chambers such as water in oil droplets or microwell arrays dPCR

allows very accurate and absolute counting of target molecules or copy number variations in the

sample without the need of controls or standard curves and widi significantly enhanced sensitivity
and specificity of the assays Infection monitoring and diagnostics widi dPCR is already utilized in

clinical use for many pathogens Li et al 2018 However wider use of dPCR technology in

clinical settings is limited by die large complex expensive relatively slow and low throughput
equipment e g Bio Rad QX200 and QX ONE ddPCR systems Stilla Technologies Naica Clnystal
Digital PCR Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D Qiagen dPCR Furthermore none of the

systems are portable and quick enough to enable point of care usage of dPCR in remote locations

and for infection diagnostics where die rapid readout would be often crucial

Saavalainen group UH has invented DropPen a microfluidic chip design actuated by portable
manual pressure device diat allows rapid generation of monodisperse droplets on chip Within these

all in one DropPen chips tens of diousands of droplets accumulate into single layer of droplets in a

collection chamber where the target DNA RNA amplification and SybrGreen or TaqMan signal
enhancement takes place in thermocycler The chip is then imaged widi fluorescent microscope and

positive and negative droplets counted with image analysis software Aiforia Technologies
11
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Commercial scale mass fabrication process is underway with a novel thermal imprinting process for

polydimethyl siloxane PDMS developed recently by the VTT partner UH and VTT groups have a

joint commercialization funding from Business Finland to develop DropPen for single cell

analytics and dPCR applications In this EU consortium project the chip and device will be rapidly
applied and validated to point of care diagnostic tool for ultrasensitive and rapid detection of 2019

11C0V from human samples We begin from Technology Readiness Level TRL3 experimental
proof of concept and aim to rapidly mature during project to at least TRL6 7 or higher in the 3

year project Rapid commercialization via spin off company co development or licencing to

existing diagnostic companies already during the project would speed up this process DropPen
aims to be the first ever portable point of care tool utilizing dPCR accuracy

INFORMATION RELEVANT TO DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND

DIAGNOSTIC MODALITIES

Several partners UH UTU have previously analysed the replication of emerging viruses including
SARS and MERS CoVs avian influenza and Zika viruses in primary human leukocytes neuronal

cell models and other established stable cell lines Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018

Kuivanen 2016 Osterlund 2019 Immune cells as resident cells also in the respiratory track of

humans are often the primary targets for viral infections In addition they form die first line defence

against viral pathogens since diey play an important role in innate immunity macrophages DCs

and regulating the activation of adaptive immunity DCs Human primary macrophages and DCs

have receptors for SARS CoV and MERS CoV and they can be readily infected by these viruses

Ziegler et al 2005 Tynell et al 2016 However SARS and MERS CoVs do not efficiently
replicate in primary human leukocytes Viral RNA is expressed but diere is no efficient translation

of viral RNAs and the production of progeny viruses is impaired However SARS and MERS

CoVs readily replicated in lung originated Caco 3 epithelial cell line Tynell et al 2016 One of

die first tilings to be analysed is to study die replication of 2019 nCoV in primary human

macrophages and DCs and in other human cell lines This work is done by several partners UH

UTU and UU which all have well functioning BSL 3 facilities for analysing die replication of

2019 nCoV It is expected but not known for sure before it is analysed diat the novel 2019 nCoV

is able to replicate in primary human cells and cell lines since the virus has been efficiently

spreading in die human population

Innate immunity contributes bodi to protection and immunopadiology of severe respiratory viral

infections Infections with avian influenza SARS CoV MERS CoV and the novel 2019 nCoV can

in some individuals lead to a severe lung infection and inflammation characterized as an acute

respiratory distress syndrome ARDS Highly pathogenic viruses trigger ARDS more often In

vitro analysis of macrophage and DC cultures widi highly padiogenic avian H5N1 influenza virus

but not those of seasonal influenza or low padiogenic avian H7N9 viruses indicated diat die H5N1

virus efficiendy spreads in primary immune cell cultures and induces a strong inflammatory and

antiviral IFN response Westenius etal 2018 This response may contribute to die development of

ARDS Analysis of 2019 nCoV infection in primary human immune cell models provides important
information whether die new virus is able to efficiendy replicate in macrophages and or DCs and

whether die infection induces strong inflammatory responses The replication of 2019 nCoV is

analysed by RT PCR to detect die expression of viral RNA and Western blotting and flow

cytometry to analyse viral protein expression in different cell types Viral production is analysed by
classical plaque or TCID50 assays or the secreted vims is quantitated by RT PCR At die same time

host innate cytokine gene expression and activation of host cell signalling padiways are analysed by
established methods Tynell et al 2016 Westenius et al 2014 2018 Osterlund et al 2019

These analyses provide infonnation of the pathogenesis of 2019 nCoV infection in die human

system and may lead to identification of new mechanism in vims — host cell interactions and
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provide novel targets for antiviral therapy that are targeted to either stimulate antiviral response

and or reduce excessive inflammatory response

Infectious diseases affect both men and women therefore they are relevant to both sexes At

present little is known regarding possible sex and or gender differences in the risk of exposure to

2019 nCoV and if sex differences contribute to the varying severity of these infections

Interestingly there is sex specificity in recognized cases of some zoonotic infections and this has

also been suggested now for 2019 nCoV As there is a wide gap of knowledge regarding possible
gender differences in the susceptibility disease presentation severity and outcome in 2019 nCoV

infections additional epidemiological studies are sorely needed

1 4 Ambition

Our ambition is to enable versatile and point of care deployable detection of 2019 nCoV and

to provide therapeutics for curtailing the impact of this current epidemic while preparing

simultaneously for future coronavirus threats

The first line of therapeutic compounds to be tested for use against 2019 nCoV are those that have

already been tested and accepted for use in humans Depending on die results and the stocks

available for the drugs we can rapidly translate diese or their combinations to trials in patients
when safe levels are known and available Depending on die development of the

epidemic pandemic we will do this either in China or Europe — a separate ethical review will take

place for evaluating die process after preclinical studies are completed Accessing materials to

create a library of monoclonals protecting from virus attachment will commence immediately and

will result in cloning protective antibodies from humans as well as animals As soon as the

candidate MAbs show protection in animal models we will rapidly translate the findings to human

trials

While the real time RT PCR assays have been already developed and distributed with unforeseen

speed a key hurdle is die availability of die assays in resource poor areas their dependence on

central hospital level laboratory facilities widi RT PCR machinery and delays in sample logistics
laboratory queues and workflows All of these are hampering the timely decision making for

individual patients at die point of care or e g individual travellers In particular as some

individuals with 2019 nCoV may be subclinically infected rapid screening e g at ports of entry or

from environmental samples may be needed in some scenarios The technical solution DropPen
device and chips that we develop and commercialize in this project will bring the outperforming
sensitivity and accuracy of digital PCR concept first time ever to point of care testing of 2019

nCoV

As already known most individuals contracting die 2019 nCoV will be mildly and some

subclinically infected These individuals will become immune to 2019 nCoV often without being
diagnosed during the period of excreting virus and being positive for viral RNA in nucleic acid

tests A complicating issue is also die fact that during the 2019 nCoV outbreak many more

individuals will be infected by the 150 200 other human respiratory viruses causing similar

symptoms Furthermore as the clinical course of 2019 nCoV infection may be prolonged with

severe symptoms beginning only in the second week after the onset of illness serology will play an

important role bodi in the acute diagnostics as well as helping large segments of the population in

an epidemic situation to know whether diey have been already infected and are immune or if diey
are susceptible Serological tests are not available yet and die newly developed tests need to be
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veiy specific and sensitive We have an excellent track record in developing rapid
immunochromatography tests to zoonotic infections and we will transfer this knowledge to rapidly
provide and upscale production for 2019 nCoV IgM and IgG tests for diagnostics and immunity
detection In addition we will use a technology for measuring antibodies competing the neutralizing
antibodies binding to nCoV receptor binding site to be used as a proxy test of having protective
immunity to 2019 nCoV This will be further useful in a scenar io of epidemic returning repeatedly
to an area as known for influenza pandemics or large use of vaccinations and possibly if level of

neutralizing antibodies associates with outcome or course of disease also inpatient care

Finally during die 3 years we will gather essential basic information on cellular padiways used by
die 2019 nCoV as well as innate immunity responses and structural insights to human antibody
response and monitor die viral variants evolving A possibility is that m severe infections die vims

may have mutated in its properties The will help to adjust die diagnostic tests but also to show

“weak points” on the viral replication diat could be targeted by antivirals and to e g modify the

antibodies used for tins purpose Furthermore die studies on innate immunity will inform on

possible human use of interferons in therapy already taking place in China Our collaborator at

KAVI institute in Kenya are specifically competent and experienced in running trials on infectious

disease patients

2 Impact

In the current situation of 2019 nCoV emergence die main way to control the spread is through
identifying rapidly those that are infected efficient contact tracing and quarantines as well as travel

restrictions In tins case as well as in die case of pandemic spread or larger epidemics in Europe or

elsewhere a key component in either control or efficient patient care is rapid reliable and

accessible diagnosis With increasing case numbers burden for the economy and society is lesser if

adequate knowledge on die infection status is acquired instantly for informed decision making As

mild and subclinical cases are known to be common much of the population may not know if diey
have been infected with the 2019 nCoV or some other of the more tiian 150 respiratory viral

pathogens circulating Being able to either acutely m convalescence or later ni retrospect to give
reliable information on immunity will be essential also for normal function of die society — immune

people will not need to be further protected When a safe vaccine will be implemented rapid and

reliable immunity tests will be further helpful in die evaluations The rapid test for molecular

detection of the 2019 nCoV will also assist in assessing possible viral contaminations in the

environment The mediod developed in diis project proposal will be applicable in low income

countries which will be the weakest point in contr olling possible pandemic threat
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2 1 Expected impacts

Expected impact Stakeholders Project outcomes

beneficiaries

To contribute to the clinical

management of patients infected

by 2019 nCoV

Patients hospitals and health care

providers pharmaceutical sector

Efficacious therapeutics
identified and made available

Partners 1 2 3 4 5

To contribute to the public health

preparedness and response in the

context of the ongoing epidemic
of 2019 nCoV

Public health sector decision-

makers health care providers
travel sector

Tools for detecting infection and

immunity for rapidly acquiring
knowledge
monitoring and controlling the

spread of infection knowledge of

mutations affecting clinical

outcomes Partners 1 2 4 5 6

for informed

To contribute to knowledge on

2019 nCoV infection and

immune responses from cellular

to population level

Scientific community public
health sector decision makers

health care

pharmaceutical and diagnostic
sector

Virus cell interactions and their

inhibitors host responses and

kinetics of infection markers

guiding further

treatment and

providers
revealed

translational

control efforts Partners 1 2 4

To contribute to the diagnosis of

patients infected by 2019 nCoV

including detection of immunity

Patients public Health care

providers hospitals public health

institutes travel sector

Novel serological and molecular

diagnostic
developed provided produced
evaluated validated and

distributed

tests

Enhanced point of care tools

for use in patient diagnosis and

follow up and in infection control

Partners 1 2 4 5 6

One of the impacts will be use and distribution of novel cutting edge technologies to fight the

pandemic threat While immunochromatography test for rapid serodiagnosis for 2019 nCoV will be

made with already established production lines to ensure immediate access to and rapid distribution

of the most sensitive and specific tests technologies that are currently available also new cutting
edge methodologies are used to develop tests using e g new Time resolved Forster Resonance

Fluorescent Transfer for detection of antibodies acute infection or immunity developed by us

including a proxy test for neutralizing antibodies We have recently also reported that peptides of

100 amino acids or longer megapeptides can successfully be used as detection antigens in a

Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019 Ronnberg 2017

Rizwan 2016 Megapeptides can quickly be created just from pathogen genome sequences which

means that we will have 2019nCoV antigens ready for evaluation within a few days

The methodology also for the molecular diagnosis is unforeseen and will provide for the first time

the advantages of a platform on die impact of the DROPPEN test sensitive and accurate digital PCR
in a portable point of care DropPen platform developed for nCoV diagnostics in this project This

15

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367665

paves the way of the same technology to be rapidly applied later also to other emerging diagnostic
needs e g for point of care testing of antibiotic resistance in bacteria

As this is a new disease and the virus causing it was only recently identified a lot is yet unknown

In order to guide the immediate work ahead it will be essential to fill some of these knowledge
gaps such as the length of excretion of the virus kinetics of antibody responses and correlates of

virus and viral antibody determinants with clinical outcomes Through the emerging literature and

collaboration with Chinese colleagues at China CDC and Wuhan we will rapidly learn more

details We will exploit and utilize the knowledge on other coronaviruses in particular SARS CoV

sharing the same receptors origins and pathways of human emergence However our work will

contribute to the basic knowledge on innate immunity viral attachment and cellular pathways
employed by the virus and tins research done by us and by the international scientific community
will guide the translational work For example the group in Turku leaders in innate immunity
studies of MERS and SARS will lay grounds on how interferons play a role also in therapeutic use

The virus interactions studied in detail by Giuseppe Balistieri’s group will help understand

candidate selection of agents for inhibiting viral attachment or proteases While the research in

Tartu by Denis Kainov’s group of repurposing existing human use accepted compounds will

provide possible treatment modalities tins work will increase our understanding of viral pathways
and identify weak points in the viral replication

A key factor is to follow the viral mutations emerging within the epidemic and also within the host

how do these affect transmission the clinical picture how do they affect treatment or resistance

We will closely monitor this development in real time and adapt the strategies accordingly This

will enable us to adjust biosecurity measures patient management and treatment in tandem with

these changes

The front most technologies and therapies for combatting emerging infections include use of

monoclonal antibodies preventing the virus from entering cells We will employ both single cell

cloning as well as phage display libraries to select highly binding antibodies for inhibition Rapid
access to the sources of such antibodies is through the Chinese collaborators in tins consortium

Characterization of these antibodies will further provide new knowledge on the human immune

responses and how they combat the disease This will reveal therapies and vaccine targets for future

development These high binding human antibodies can also be generated de novo with in vitro

mutations driving enhanced binding enabling increased speed and accuracy in analysis

The societal impact consists of shortened diagnostic time at the place where the patient is first seen

better accessibility of ser ology both in the society and health care possibility to estimate individual

and population level immunity and an increased spectrum of treatment options for the diseased As

we speak we are already doing these experiments on the 2019 nCoV virus isolated in Finland

2 2 Measures to maximise impact

a Dissemination and exploitation of results

Hie situation for this call is exceptional an imminent threat to the wellbeing health and economy
of the whole world While writing this proposal we cannot know how the situation will evolve

whether the epidemic will resolve with current or heightened control measures or become a

pandemic with direct spread to different regions of the globe or invade die third world e g Africa

Despite this in all scenarios die rapid dissemination of die results is essential widi issues like

publications or patenting only secondary Therefore all methods developed will be immediately
distributed and reported to public health officials and made public for other researchers clinicians

and other stakeholders whenever applicable and relevant Said diat and while using e g BioRxiv
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and project websites as well as social media twitter to disseminate the results it is also important
and evident to report all findings in peer reviewed journals to maintain quality control of research

data and reports even if tins comes with a tune lag With the actual test formats it is also important
that those are made in the standards and formats of best current quality without typical “high gain
high risk” type of agendas This will ensure rapid dissemination of the outcomes to become in use

without delays or significant risks of technical problems m production or eventual use pis see

exploitation Therefore the management WP9 will have specific tasks to maintain frequently
updated website for reporting results and a person dedicated to science communication using
different routes of media Our clinical collaborations abroad and within the project will further be

updated on a weekly or when needed daily basis on the outcomes by a weekly telecon between the

partners and collaborators Particularly we will communicate also with our Kenyan collaborators

on developments of laboratory testing and controls in Kenya and beyond in Africa Naturally we
will be fully open with all our results when their quality and significance is ensured with other

consortia and research groups working on the novel coronavims and its control

In tins situation it is critical that there is a prompt start for the project actually we have started it

already to ensure that the results will be available when needed in the rapidly emerging situation

Exploitation As for the diagnostic tests there is already a distributor and key opinion leader

network in place to disseminate the rapid immunochromatograpliy tests by an SME Reagena that

has a solid track record in development and production of high performance rapid tests Detailed

commersialization and distribution plans will be prepared for each diagnostic tool during the

RAMSES I project Similar plans will be developed for other tools An officially approved registry
for clinical patient data and test results will be generated and used according to the current data

protection rules This registry will be used to collect the information for case occurrence and public
health purposes Transfer of patient data between research centers will carried out using appropriate
protected data transfer systems Ethics approvals will be applied for in each participating research

centre according to the local rulings

The neutralization tests based on VLPs are typically for use in standard laboratories and the VSV

reagents can be multiplied by these laboratories or provided by a central laboratory The TR FRET

format tests will require a fluorescence reader which is available in laboratories and which will

further be available from a company to provide a field deployable reader As currently 2019 nCoV

qRT PCR test are already being distributed by several commercial providers in different laboratory
formats there is no need to duplicate what has already been done there the rapid RT PCR tests

format suggested in this proposal will make the diagnosis more rapid and accessible to low income

setting why among other tilings we will be testing it in Kenya with our collaborators at University
of Nairobi KAVI institute

The candidate compounds that will arise from the cell virus interaction and innate immunity
studies followed by studies in animals will be subjected to analysis of further value in clinical use

Evaluation of the selected antivirals

As a first line approach we will select safe in man BSAAs which have shown excellent therapeutic and

minimal side effects in vitro and in vivo We will evaluate the clinical relevance of BSAAs considering
whether drug concentration used for the primary disease indication reaches the pharmacological
concentration needed for the repurposed disease indication We will also estimate effectiveness of treatment

using our in vitro and in vivo results In addition we will perform economic evaluation based on the costs of

treatment from the perspective of the health care payer and society These analyses will use relevant

subgroup characteristics to estimate subgroup specific transition probabilities and outcomes i e

hospitalization rates case fatality ratios quality adjusted life expectancy in the selection of countries
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involved in the project for which relevant data is accessible All evaluations will be subjected to statistical

analyses probabilistic sensitivity and variable importance analysis as well as bi variate and threshold

analyses on BSA price and relative efficacy Together with clinicians from China we will prioritize
BSAAs for the treatment of infected patients and draft case study protocols As for the novel therapeutics
wewe will apply for funding and for relevant ethical permits to initiate as many as possible clinical case

studies in accordance with the national and EU regulations Directive 95 46 EC

A consortium agreement with a full data management plan will be formulated as soon as possible
A special focus will be on the managing the ownership and access to key knowledge Consortium

members will make available their research data generated in this project in accordance with the

relevant option of Article 29 3 of the H2020 model grant agreement In a situation of public health

emergency all measures will be taken to provide open access to data

b Communication activities

As noted above the circumstances of this call are exceptional with high pressure to gain rapidly
relevant knowledge on 2019 nCoV infection and communicate it rapidly Hie release of new

information still needs to be perfonned in a controlled way when the reliability of the data is

secured We will have a person dedicated to public infomiation through project website and twitter

accounts and University of Helsinki has specific staff for preparing press releases All relevant

publications will be made accessible when submitted to journals also to public servers BioRxiv

and relevant knowledge is immediately reported to public health officials directly Naturally all

research eventually will lead to peer reviewed open access publications OV and AL are board

members of Emerging Viral Disease Laboratory Network EVD LabNet under ECDC a network

specifically dedicated to rapid laboratory specialist infomiation and communication which will

ensure rapid flow of relevant infomiation from die project and to die project within EU researchers

and ECDC Development of all methods will also be communicated and interactions widi the

pharmaceutical and diagnostic industry will be done in early phase for enabling efficient production
of tests developed Depending on the evolving scenario of the epidemic die interactions to the

clinical collaborations will be communicated through our infectious disease specialist collaborators

in Wuhan Nairobi Helsinki and Uppsala

Hie management WP will ensure communications within the consortium occur through weekly
telecons between PI s and rnontly larger consortium meetings either electronically or physically
die groups are reachable widi 111 flight distance Hie clinical collaborators abroad when relevant

are invited to weekly PI meeting or in minimum monthly project general meeting Particularly we

will communicate also widi our Kenyan collaborators on developments of laboratory testing and

controls in Kenya and beyond in Africa Communication widi other researchers in odier consortia

and research groups working on the novel coronavirus and its control will be active beyond regular
scientific meetings

Hie project website is weekly updated and boosted widi active use of odier media such as through
project twitter account Hie RAMSES I website will be the main site where regularly updated
project information results and achievements will be made publicly available in English The

website will include and describe die project’s objectives activities results and outputs such as

publications and presentations A blog will be included as a forum where researchers can convey

tiieir findings and tiieir significance and implications to end users more informally The blog will

also allow the posting of moderated comments and questions from die public The RAMSES I

website will be amended by up to date posts on relevant research findings upcoming meetings
events and other activities in Facebook and Twitter These social media platforms will be die most

accessible sources of information for die general public in all participating countries and beyond
18
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and also die most accessible media for the public to approach researchers widi questions and

comments regarding our work

Hie main researchers have also actively been in general media for informing public about the 2019

11C0V virus and its spread and project members included in diis proposal are involved in capacity
building coordination and communication regarding monitoring control and handling of outbreaks

of zoonotic diseases so there are also various channels for communication

Experience with other projects on Public Healdi have amply demonstrated that significant effort

needs to be directed at translating die scientific and research outputs into material that is actually
useful to end users Experience has also shown diat the required translation process needs to be two

way bodi die research scientists and the target users need to be ‘educated in each other’s

capabilities and language
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3 Implementation

3 1 Work plan — Work packages deliverables

Table 3 1a List ofwork packages

WP Work Package Title Lead Lead Person

Months

Start

Month

End

monthNo No

Repurposed antivirals1 3 UTA 49 1 36

Antivirals 22 4 UU 27 1 36

Antivirals 33 1 UH 30 1 36

Monoclonal AB4 5 VTT 46 1 36

Antibody tests5 2 UTU 99 1 36

Rapid RT PCR test6 1 UH 26 1 36

Animal experimentation7 4 UU 44 6 36

Exploitation8 1 UH 22 1 36

Management and dissemination9 1 UH 25 1 36

368

WP5 ANTI BODY TESTS

5 1 EXPRESSION AND ANTIGENICITY

5 2 NEUTRALIZATION TESTS

WP4 MONOCLONAL ABWP1 REPURPOSED

ANTIVIRALS

l l BSAA
CCDRDm5 5 RAPID

1 4 II N
IMMUNOCHRO 5 4 TR FRET 5 5 SMIA

MATOGRAPHY

000
WP2ANTIVIRALS

2 1 PROTEASE

INHIBITORS

2 2 SiRNA

WP6 Rapid RT PCR test
WP3 ANTIVIRALS

ENTRY INHIBITORS

WP7 ANIMAL EXERIMENTATION WPS EXPLOITATION

Clinical evaluations

Samples data

China Kenya Sweden Finland

WP9 MANAGEMENT AND

DISSEMINATION
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Work package number 1 Lead beneficiary UTA

Antivirals — repurposed dings interferonsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA uu VTT REAG

Person months per

participant

10 9 30

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

WP1 1 BSAAs

To catalog and evaluate toxicity and antiviral efficacy of available BSAAs against 2019 nCoV in

cell cultures

To identify BSAA combinations with synergistic and additive effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations against 2019 nCoV in primary human
cells and organoids
To identify drug targets to elucidate the mode of action of drug substances and to investigate

then on off target and adverse effects

To evaluate most promising BSAAs and their combinations in vivo

WP1 2 Interferons

To analyse the antiviral actions of different doses of type I IFN

III INFs against 2019 nCoV in human macrophages DCs and stable cell lines

To study possible synergistic or additive antiviral activity of different IFN types against 2019
nCoV

To study die antiviral actions of IFNs combined with BSAAs and odier potentially effective

antiviral substances against 2019 nCoV

type II IFN and type

Description ofwork lead partner and role of participants

Task LL Systematic discovery of novel activities of BSAAs against 2019 nCoV Partners UTA

UH

Our literature review as well as our proof of concept experiments allowed us to identify 120 safe in

man BSAAs We made a database to bring die underlying information on known as well as

emerging BSAAs into public domain https drugvinis info Here we will test available BSAAs

against 2019 nCoV in cell culture We will test viability and deadi of compound drug treated

mock virus infected cells and titer die viral progeny or monitor reporter protein expression as

described in our previous studies Bulanova et al 2017 Ianevski et al 2018 Bosl et al 2019

The half maximal cytotoxic concentration CC50 and die half maximal effective concentration

EC50 for each compound will be analysed The relative effectiveness of drugs will be quantified
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as tiie selectivity indexes SI CC50 EC50 We will select BSAAs with SI 3 Thus we will

identify novel activities for BSAs in cell cultures

Task 1 2 BSAA combinations Partners UTA UH

Several BSAAs could be combined to inhibit 2019 nCoV Combination therapies could result in

better efficacy and decreased toxicity against particular virus and such combinations have become

a standard for the treatment of HIV and HCV To test BSAA combinations we will treat cells with

increasing concentrations of one drug second drug and combinations of the drugs We will infect

the cells with virus and monitor cell viability death The observed responses will be compared with

expected combination responses calculated by means of zero interaction potency ZIP model

Ianevski et ah 2017

We will determine if combinations have synergistic or additive effects on a viral infection using
Bliss Independence and Loewe Additivity models We will also define a spectrum of viral

infections which could be targeted by such combinations ‘magic bullets’ Thus we will identify
promising BSAA combinations

Task 1 3 Ex vivo studies ofBSAAs

We will validate novel activities of selected BSAAs and their combinations in primary human cells

isolated from healthy donors such as human peripheral blood mononuclear cells derived

macrophages and dendritic cells Cell toxicity’ viability and viral titers will be monitored to

validate BSAAs Next we will test the BSAAs in human organoids Organoids virtually
recapitulate viral diseases and serve as an excellent platform for BSAA development including
efficacy evaluation toxicity testing and pharmacokinetics analysis R Vries

https hub4organoids eu human epithelial organoids

Task 1 4 Mechanisms of action of BSAAs

It is important to understand which stage of 2019 nCoV virus infection BSAAs inhibit For this we

will perform time of compound addition experiments To retrieve information on BSAA targets we

will individually knock out KO corresponding host genes in cell lines using the CRISPR Cas9

approach 23 KO clones will be selected amplified and validated by DNA sequencing RT qPCRs
and WB analyses KO cells will be infected with appropriate viral strains and cell death viability
and production of infectious virus particles will be monitored Wild type WT cells will be used as

control to determine individual contribution of ding target to viral replication cell response Next

we will analyse iminuno and nemo modulating properties of validated BSAAs using RNA

sequencing cytokine profiling and targeted mass spectrometry as described m our previous
studies Denisova et at 2014 Fu et ah 2016 Soderholm et ah 2016 Gaelings et ah 2017

Zusinaite et ah 2018

Deliverables

Dl l novel activities of selected BSAAs in cell culture

D1 2 information on MOA of BSAAs

22

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367665

D1 3 at least 1 efficient BSA combinations

D1 4 validated activities of BSAs or their combinations in vivo
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For each work package

UUandUTUWork package number 2 Lead beneficiary
Antivirals — protease inhibitors and siRNAsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

12 15

Start month 1 End

month

36

OBJECTIVE 1 TO IDENTIFY AND DEVELOP ANTIVIRALS

Description of work lead partner and role of participants
Task 2 1 Protease inhibitors Viral proteases have been successfully used as target for the

development of efficient Hepatitis C and HIV antiviral Treatments The 2019nCoV presents a 3C

like cysteine protease 3CL protease essential for the vims life cycle and thus representing a

promising target for the development of antiviral propliylaxis treatment

We have already in Jan 2020 begun to identify protease inhibitors against 2019nCoV 3CL protease
for the development of therapeutics For this purpose we will employ a combination of in sHico

enzymatic biophysical and cell virus based methods Selected compounds will finally be evaluated

in a 2019nCoV Fenet infection model

Compounds with inhibitory activity against 2019nCoV 3CL protease will be identified by screening
SARS 3CL protease inhibitors already approved drugs and libraries of small lead like compounds
Each category of compounds presents different advantages SARS 3CL and 2019nCoV 3CL

protease share 96 amino acid sequence identity Therefore it is most probable that known SARS

3CL protease inhibitors will show inhibitory activity also against 2019nCoV 3CL protease

Approved drugs have the advantage of having a well establish safety profile Thus the use of

already approved drugs for the treatment 2019nCoV 3CL may represent the fastest route toward an

antiviral treatment of 2019nCoV infections Lastly non peptidic small lead like compounds
provide high flexibility for further design of novel protease inhibitors

Known SARS protease inhibitors will be synthetized and screened using a FRET based fluorogenic
protease enzymatic assay The assay will use recombinant 2019nCoV 3CL protease similarly to

assays already establish in our laboratory for analyzes of protease inhibitors against Zika and Tick

borne encephalitis viruses Large libraries of approved drugs and lead like compounds will be

screened in silico using a combination of molecular docking and molecular dynamics simulations

The binding affinity of the most promising compounds will be estimated using The Linear

interaction energy method LIE The most promising compounds will then be tested using the

FRET based fluorogenic protease enzymatic assay introduce above

The structural basis of inhibition of compounds with high inhibitory activity against 2019nCoV

3CL protease will be studied by x ray crystallography Crystal structures of selected compounds in

complex with the 3CL protease will help guiding the compounds further optimization Several

compounds valiants will thus be synthetized and tested establishing a structure activity relationship
profile The antiviral activity of optimized compounds will be assessed using cell based assays Cell

based experiment will be carried out in adequate BSL3 lab facility
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All compounds will be synthetized by our collaborator Anja Sandstrom Dept of Medical

Chemistry Uppsala University UU Anja’s group has vast experiences on die design and synthesis
of protease inhibitors for viral diseases i e HIV and Hepatitis C also in collaboration with

Pharmaceutical companies We have our own BSL3 facility at the Zoonosis Science Center UU

Advance computational resources will be provided by die Uppsala Multidisciplinary Center for

Advanced Computational Science UPPMAX UU Protein Science Facility PSF Karolinska

Institute Stockholm is a core facility which rapidly provides recombinant proteases as e g duiing
2019 Zika and TBE recombinant proteases They will deliver the 2019nCoV 3CL protease by the

end of Feb 2020

Task 2 2 Recent technology developed by partner 2 and coworkers allows die production of

basically any viral sequences for in vitro production of large quantities of virus specific siRNA

swanns Jiang et ah 2019a The technology is based on chimeric 2019 nCoV sequences in

plasmids that allow in vitro ssRNA synthesis by T7 RNA polymerase followed dsRNA synthesis by
bacteriophage Phi6 RNA dependent RNA polymerase RdRp Up to 3 kb dsRNAs are cleaved by
Giardia intestinalis Dicer enzyme into 21 23 nt long DsiRNAs creating a swarm of siRNA

molecules widi more than 100 target sequences in the coronavirus RNAs DsiRNA swarm is

transfected into target cells and their ability to inhibit virus replication is monitored by analysing
virus replication by RT PCR Western blotting flow cytometry and viral plaque assay Proof of

principle of the functionality of the assay was demonstrated against highly padiogenic avian and

other influenza strains Jiang et ah 2019b In case 2019 nCoV specific DsiRNA effectively
iidiibits nCoV replication their in vivo efficacy in animal experiments are warranted

Deliverables

D 2 1 Production of recombinant 2019nCoV 3CL protease and establishment of an in vitr o FRET

based enzymatic assay month 1

D 2 2 Determination of 2019nCoV 3CL protease in complex witii a potential inhibitor by x ray

crystallography month 2

D 2 3 In vitro screening by enzymatic assay of known SARS 3CL protease inhibitors against
2019nCoV 3CL protease month 6

D 2 4 In silico screening of approved drugs against other diseases against 2019nCoV 3CL

protease month 5

D 2 5 In vitro screening by enzymatic assay of approved drugs against odier diseases witii

predicted activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7

D 2 6 7m silico screening of non peptidic lead like compounds against 2019nCoV 3CL protease
month 5

D 2 7 In vitro screening by enzymatic assay of non peptidic lead like compounds with predicted
activity against 2019nCoV 3CL protease montii 7

25

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367665

D 2 8 Crystallization of 2Q19nCoV 3CL protease in complex with best identified compounds
mouth 8

D 2 9 Optimization of the best compounds month 11

D 2 10 Cell based testing of optimized compounds month 14

D 2 11 Selection of drug resistance mutations by cell culture assays month 18

D 2 12 Structural study of 2019nCoV 3CL protease drug resistance mutations with x ray

crystallography month 22

B 2 13 Efficient production of 2019 nCoV specific siRNAs and demonstration their efficacy as

antiviral substances month 18

D 2 14 Inhibitory activity of 2019 nCoV specific srRNAs in vivo in animal infection experiments
months36
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| UHWork package number 3 Lead beneficiary
Antivirals — Entry inhibitorsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name of participant UH UTU UTA uu VTT REAG

Person months per

participant

30

Start month 1 End

month

36

1 Objectives GB UH

We aim to rapidly identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

The rationale of tins approach is that as obligate parasites viruses rely on cellular functions to

complete their life cycle and to spread Hence identifying and blocking these functions will

provide new avenues for therapeutic intervention against viral diseases Each step of the viral

infection cycle depends on hundreds of cellular factors organized in functional clusters and

encoded in die genome of die host cell Each cluster regulates fundamental cellular processes such

as membrane trafficking protein synthesis and immune responses diat viruses have to hijack and

manipulate to their advantage To efficiently interfere widi viral spreading and its pathogenic
outcome we aim to identify and characterize the host factors essential for the establishment of

2019NewCV infection both as individual molecules and as part of regulated networks

Main objectives

I Identify and characterize all cellular genes required for establishing infection of selected model

viruses by integration of state of the art genome wide CRISPR screens

II Assemble gene networks describing host factors functionally interconnected and essential for

infection by a specific virus or multiple viruses

III Determine die molecular mechanism by which our top ranked host factors regulate viral

replication and identify compounds diat alter die function of die identified cellular factors
i e combinatorial therapy to inhibit viral infection

How the project is linked to previous international and or national research state of the ait Large
scale genetic screens based on state of the art gene editing approaches have been recently
performed to successfully identify key cellular regulators of virus infection1 During die last five

years these studies have led to important discoveries including i the receptors for Ebola virus2

ii pan cellular regulators of vims maturation for mosquito bome epidemic viruses such as

Chikungunya and West Nile vims3 iii antiviral proteins diat are able to restrict infection of

multiple respiratory viruses4 and iv cellular regulators of vir al protein synthesis shared by a broad

range of negative sense RNA viruses such as rabies and measles viruses among others
5
The list

of genes that are either required or that restrict the infection of medically important viruses keeps
growing However die specific host requirements for numerous viruses are mostly unknown and

litde is known of the cellular repertoire of genes and pathways that play a pro or antiviral role in

infection By integrating two genome wide loss and gain of function screening approaches we

will obtain a comprehensive characterization of how the cell genome as a whole is exploited by
the 2019 nCoV to favour replication and spreading A schematic workflow of the consortium

project is shown in Figure 1
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Figure 1 Workflow ofthe screening methods currently used by the consortium members GB OV

JH A Genome wide CRISPRi a screensfor indicated viruses B Validation pipeline ofthe screen

top hits and high content imaging approach to pinpoint each identified gene to a specific stage of
the virus life cycle

The results obtained from the screen Figure 1 A will provide a list of genes organized into

functional clusters Using a set of automated image based assays Figure 1 B each of these

clusters will be assigned to a specific stage of the virus life cycle including cell binding and

penetration intracellular delivery of viral genomes viral protein synthesis and genome replication
as well as virion assembly and release Figure 1 B inset Hie technical details of each approach
are outlined in sections 2 of Tills proposal

The top ranked hits obtained from the screen will be systematically characterized by a

combination of cell biology and biochemical approaches including single molecule resolution live-

cell imaging6 and structural studies using Cryo electron microscopy CryoEM \ These techniques
are already established in the laboratories of the consortium members and collaborators As model

systems we will use a 2019 nCoV isolated in Finland from a patient on February 10th 2020

Research questions and or hypotheses The strength of the consortium lies on the availability of

quantitative assays to monitor each step of the virus life cycle providing a strong competitive
advantage for the post screening phase of the project
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Our main hypothesis is that by inhibiting or activating cellular factors that play crucial roles

in virus infection we will be able to find new targets for therapeutic intervention In addition

to deciphering the interplay between the vims and the infected cell we have die possibility to

assign new physiological functions to proteins tiiat were previously not characterized

The specific research questions

Ql Which cellular genes are required or restrict 2019NCV infection Utilizing state ofthe art

screening techniques such as CRISPRi and CRISPRa we will systematically identify cellular

factors requiredfor viral infection

Q2 Can we block virus infection by chemical inhibition of the identified cellular genes

required for virus replication To develop resistance to a cellular inhibitor a virus needs to

evolve a different infection strategy
— a process that in nature occurs very slowly Therefore

we aim to inhibit infection utilizing readily available chemical libraries to probe the hits

identified above Biophysical and molecular structure determination of cellular targets in

complex with hit compounds tofurther antiviral development

Expected research results and their anticipated scientific impact potential for scientific

breakthroughs and for promoting scientific renewal The consortium brings together a unique
collection of top notch experts and state of tiie art methods tiiat for the first time will unravel the

complex regulatory networks that constitute viral infection By pinpointing top ranked identified

genes to specific stages of the infection cycle we will expand the current knowledge of virus cell

interactions assign new functions to poorly characterized genes and reveal new targets for antiviral

intervention The specific outcomes are

Rl From screens to single molecules — mapping gene networks In the CRISPRi approach
decreasing the levels of a gene product tiiat is required for a given step of the virus life cycle e g

decreasing the levels of the virus receptor will result in strong inhibition of vims infection

allowing the respective cells to survive Similarly in the CRISPRa approach the npregulation of a

gene product that interferes with virus infection e g a gene related to antiviral innate immunity
will render the cell resistant to infection The combined results obtained from CRISPRi and

CRISPRa will permit us to identify these critical host factors Hie outcome of the screens will be

grouped into functional clusters Each identified gene and gene cluster will be correlated to a

specific stage of the virus life cycle This approach will assign new functions to poorly
characterized cellular factors and unveil key aspects of virus host interactions Rather thanfocusing
on a single gene the outcome of the consortium is to create a map ofgene networks that play key
regulatory roles in the life cycle oftarget virus

R2 Defining the “Achilles’ heel” of virus infections The strength of the consortium lies on the

availability of quantitative assays to monitor each step of the vims life cycle providing a strong

competitive advantage for the post screening phase of the project A key aspect of translation

regulation tiiat we aim to clarify is how viruses are able to produce their proteins while the bulk of

cellular protein synthesis shuts down We believe tins could be the “Achilles’ heel” of virus

infection Protein synthesis and stress responses are also at the core of neurodegenerative diseases

and metabolic dysfunction Thus our discoveries can provide new paradigms of protein synthesis
regulation that can be invaluable to the broad scientific community Finally from the follow up

phase of the CRISPRa we expect to identify host factors with intrinsic antiviral activity
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2 Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
2 2 Research data and material methods and research environment

2 2 1 Research data to be used justifications and information on data collection acquisition and use

considering issues such as intellectual property rights IPR Gene databases structural information

and results from previous screens are all publicly available and will be used according to copyright
and intellectual property regulations of respective mstitutions joumals All data produced during the

project will be available to each of the consortium members under confidentiality agreement

according to University of Helsinki regulations The raw sequencing data will be stored securely at

CSC IT Center for Science https www csc fi liome to which the researchers at University of

Helsinki have access All sequencing data will be made available upon request and after publishing
the major findings the data will also be made available via public repositories such as the Sequence
Read Archive https www ncbi nim nili gQv sra Structural data will be deposited in the public
worldwide Protein Data Base after publication see the DMP for more details

2 2 2 Research methods and how they will contribute to answering the research questions or

confirming the hypotheses or how they will support the chosen approach The consortium utilizes

carefully selected virus model systems and complementary experimental approaches to elucidate

the genonnc networks of viral infection To this end we will utilize the following key methods

Robust model systems The consortium will rapidly identify the most suitable human cell line to

perform the genome wide screens using fully automated high content image based assays The

screening platforms are already optimized in in several cell lines including lung A549 cells which

will be tested first

Genome wide CRISPRi a screens we will perform two complementary genome scale screens a

loss of function CRISPR interference CRISPRi and a gain of fimction CRISPR activator

CRISPRa screens Both methods target the promoter regions of each human protein coding gene

CRISPRi causes strong gene repression CRISPRa gene activation The feasibility of these

approaches has been recently demonstrated CRISPRa has been successfully employed for

influenza virus4 and for a laboratory strain of ZIKV We will follow a four step screening process

as described by Sanson et ah 2018 Figure 1A 1 generation of stable Cas9 expressing cell lines

already completed in A549 and HeLa 2 transduction of the cell line with the sgRNA library and
selection of successfully transduced cells 3 viral infection and 4 identification of host genes

modulating infection To confirm the robustness of our methodologies and to improve the

likelihood of our success we already have generated the A549 HeLa and SK N SH cells

expressing Cas9 variants which are die cell culture models for other human padiogens such as

RSV ZIKV and TBEV We have performed a CRISPRa screen for RSV and a KO CRISPR screen

has been set up and sequencing is in progress to identify potential host effectors for TBEV

infection If diese cells are not susceptible to infection a CRISPRa screen will identify activators

allowing 2019 nCoV to replicate effectively m human cells This approach is currently being used

in our lab in collaboration with consortium members OV and JH for Puumala virus Figure 1 A

PUUV Odierwise Vero and MDCK cell lines can be used

Robust platform for follow up studies from gene networks to single molecules In published
studies where CRISPR screens have been used to study virus host interactions only one or two

cellular proteins were chosen for in depth follow up studies We will set up a novel and effective
method to overcome this limitation and validate multiple genes at the same time therefore gaming
thefullpotential ofthe genome wide approach Virus selected\ multiplexed CRISPR mutagenesis’
The sgRNAs of each identified gene will be purchased and introduced by high throughput reverse

transfection into recombinant dCas9 stable cell lines diat we have produced in our laboratories

Figure IB
13

To assign each identified gene to a specific stage of virus infection GB has

previously implemented an automated quantitative image based assay platform for several viruses
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including RSV Figure 1B inset The same methods have been used for other viruses Flu and

RSV
1415 and will be adapted to the viruses included in tins project Selected hits will be

characterized by single molecule resolution live cell imaging approaches Proof of concept for the

successful implementation of these methodologies is shown in Figure 2

^ uPAINT imaging D RSV in d uced actin rearran gementsS0TIM imaging

SKI“■sh s Macropinocytoe
Endocylosis

■
• mlo•m

I
ft

I Cdc42 f 3 \
N Wasp W A

\ Arp2 3 f I J

PKC

PI3K

SiteViral mRNA

translation

CL R^5

w
rpL40

Low resolution Single particle trackingE

1

t
it ytf

i

t ”
Q

2SS

LifeAct mEOS

B C RibosomeNa K ATPase

rpL40ouabain
60S Immobile Mobile

Gi

■lit
3 Na

It
II

PM
WM

40Sl|s
£

ATP

ADPfpi im
“ “to a BjajU—y T~Z7a

Time s Log10D
1

H I
Immobile MobileWaKmnCellsRSV RSV SFV■ Virus antry

Sjl
ll
r

“llll Mill
— cm

I m
S 0 02

• Virus 5 min

Virus 12 min

1 1 Virus 20 min

r
k

l 0 0

7K—ooT
S fS 7 ✓

1 2 i

Log10DTime s

Figure 2 Identification of host regulators of RSV infection using single molecule imaging A

Schematic presentation of the single molecule imaging approaches to study virus mobility and

nanoclustering on the PM uPAINT and upon internalization sdTIM B C Validation oftop hits

identified by genome wide siRNA screenfor RSV Depletion or inhibition ofNa K ATPase subunit

components B inhibits a post entry step of RSV infection arrowheads whereas depletion of
ribosomal component tpL40 C inhibits RSV translation D RSV red spots induces dramatic

time dependent changes in the cellular actin cytoskeleton E Single molecule tracking LifeAct
mEos ofactin dynamins during virus infection Scale bar is 5 pm and the color coding refers to the

timeframe of image acquisition F Quantification of single molecule mobility mean square

displacement MSD pm2s~ ofLifeAct mEos in RSV infected red line or non infected blue line

cells The area under the MSD curve AUC in arbitrary units [a u ] is shown in the inset G

Significant decrease in the mobility ofLifeAct mEos upon virus infection indicates a higher binding
rate ofthe construct to F actin which most likely is the result of induced actin polymerization H

I Changes in actin dynamics upon RSV infection are transient showing a trend ofinitial decrease

and subsequent return of the actin mobility to control levels based on H MSD AUC I LogjoD
andMIMM quantifications Statistical analyses ofindependent experiments were performed using
the Student’s t test and the statistical significance is indicated as 0 05 0 001 Error bars

are ±SEM
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A novel antiviral molecule to block 2019 nCoV entry
All viruses whose proteins are cleaved by furin will expose peptides that end with die C terminal

consensus R KxxR KOH The 2019nCOV surface protein has a specific fui in like cleavage site

that is absent in lineage b CoVs including SARS CoV Coutard et al Antiviral Research 2020

Taking advantage of tliis conserved feature as a collaborative effort with Estonian consortium

partner TT we have developed an innovative method to inhibit virus entry using molecules that

selectively bind the R KxxR K sequence present at the surface of multiple viruses Our preliminary
experiments demonstrate that the new antiviral molecule which we called CENDRtrap is effective

in preventing cell entry of Chikungunya virus and Semliki Forest virus both having surface

proteins activated by furin but not vesicular stomatitis virus which is not activated by furin

cleavage We will test our novel approach for the 2019 nCoV in cell lines primary airway
epithelial cells cultivated in 2D and 3D air liquid interface These cultures are already available in

die lab of GB and currently used for RSV entry studies Coutard et al Antiviral Res 2020

Deliverables

3 1 List of cellular factors patiiways required for 2019 nCoV Month 6 12

3 2 Identification characterization of available small molecule inhibitors against selected hits

Month 12 24

3 3 Molecular details of interactions between selected hits and viral components Month 24 36
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Work package number 4 Lead beneficiary YTT

Monoclonal ABWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU YTT REAG

Person months per

participant

12 34

Start month 1 End

month

36

Objectives Generation and characterization of neutralizing antibodies from coronavirus patients’s
peripheral blood mononuclear cells

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 4 1 Expression of 2019 nCoV structural proteins spike S membrane M envelope E and

nucleoprotein N by baculovirus expression Protein are expressed in native form no tag and as

GST and His tagged forms to enable efficient purification of vir al fusion proteins Native protein-

expressing baculoviruses are used in Sf9 cell coinfection experiments to produce virus like particles
YLPs VLP production may occur in die present S and M proteins but E and or N proteins may
also be required Efficient 2019 nCoY recombinant protein and VLP production allows

immunization of various animal species for the production of monoclonal and polyclonal
antibodies Recombinant 2019 nCoV proteins are used for die development of nCoV specific IgG
and IgM antibody assays in E1A microarray immunoassay and point of care rapid assays

Task 4 2 Generation of recombinant anti coronavirus antibodies VTT

We have two alternative strategies to isolate new neutralizing antibodies The first strategy is based

on cloning antibody genes from human peripheral blood mononuclear cells PBMC while die

second strategy relies on a naive human antibody library
In die first alternative strategy we clone antibody genes from PBMCs collected from voluntary
donors who have survived the 2019 nCoV infection After total RNA isolation and cDNA

syndiesis antibody genes will be amplified by PCR using primer sets targeting the variable regions
of die heavy and light chain codmg regions A library of die antibody genes will be cloned to a

phage display vector consisting of different heavy light chain combinations of die original
amplified genes displayed as a single chain Fv fragments fused to at the N terminus of the phage
pill protein
In die second strategy we use a naive human antibody library diat has been constructed at VTT by
combining diverse antibody coding genes from 50 healdiy donors Niemi et al 2011 Thus

antibodies are displayed on phage as scFv fragments and the library is ready to use In comparison
to the first strategy the coronavinis specific antibodies in the naive library may have lower affinity
initially but they can be affinity matured in vitro using tar geted random mutagenesis on selected

CDR loop residues followed by screening of the high affinity variants
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Coronavirus specific antibodies will be searched from the phage display libraries by panning
against the coronavims envelope protein S i e the spike protein We will use recombinant

fragments of the S protein produced in UH laboratory containing die external subunits S I and S2

or specifically just truncated fragments containing die receptor binding domain RBD which is a

prominent target of neutralizing antibodies for coronaviruses After 2 4 rounds of panning we will

screen positive clones from miniculture supernatants by ELISA using antigen coated microtiter

plates and or protein arrays at the bottom of the wells Perez Gamarra et ah 2017 Larnminmaki et

ah 2018 Selected clones will be converted to recombinant Fab fragments and produced in E coli

at 1 5 mg amounts for further characterization see Task 2 3 The purified endotoxin free Fab

fragments will also be used for neutralization studies in cell culture models of die vims infection

WP1

Task 4 3 Whole IgG production in CHO cells VTT

We will produce selected antibodies also as whole IgG molecules in CHO hosts For this we use a

mammalian expression vector designed for rapid cloning and production of whole human

antibodies which has been constructed by modifying die pVITRO 1 hygro mcs vector InvivoGen

In diis vector heavy and light chain genes are cloned under different promoters and cloning sites

for VH and VL gene fragments have been designed into die junction regions of the variable and

constant coding regions This expression vector has been used for efficient production of human

antibodies of different isotypes Dodev et ah Scientific reports 2014

Task 4 4 Antibody characterization VTT

Selected antibodies will be characterized by Biacore T200 for affinity and kinetic properties on

rate off rate Specificity and cross reactivity of antibodies to die spike protein of 2019 nCoV

versus diose of other coronaviruses will be determined by an array in well approach i e protein
arrays printed in die bottom of microtiter plate wells Talha et ah 2016 Also die antibody
specificity to variants mutants of the spike protein of 2019 nCoV will be studied pending die

availability of recombinant proteins and or sequence data for synthetic peptide libraries As a result

we will produce reactivity profiles for the new antibodies consisting of Kd Kon Koff and specificity
for different coronavirus S protein variants

Deliverables brief description and month of delivery
D4 1 Production and purification of recombinant 2019 nCoV structural proteins and VLPs M12

D4 2 Production of monoclonal and polyclonal antibodies against 2019 nCoV Ml8

D4 3 Recombinant anti coronavirus antibodies M10

D4 4 Whole IgG molecules for neutralization studies Ml2

D4 5 Antibody reactivity profiles Ml8
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Work package number 5 Lead beneficiary UTU

Antibody testsWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

30 4 10 55

Start month 1 End

month

36

Objectives Development of antibody tests

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants
Antibodies are important markers of disease and can reveal both past and recent infections There is now an

urgent need for rapid development of rational ways of detecting and quantifying antibodies to 2019nCoV

both from humans and from animals potential natural reservoirs

WP5 1 UT For antigen production the S M N and E genes of2019 nCoV will be synthesized and cloned

into EBB vector with HA tag for use in mammalian and to a GST vector for use in insect cells as described

for ebola and zika viruses Melen et al 2017 Lundberg et al 2019 The respective genes of other human

infecting coronaviruses will serve as controls These and additional S protein constructs will serve in setting
up the TR FRET assays see below We will study the antigenicity of these recombinant pr oteins kinetics

of IgM and IgG responses as well as cells infected with 2019 nCoV virus Finnish strain or viral particles
purfled from the cell culture media in different formats including IFA and WB using Finnish case and

Chinese collaborators serum panels

CoV infected cells pr oduce the S glycoprotein in abundance and the protein served multiple functions in

viral entry and pathogenesis 1 2 Frin or a related protease cleaves the S protein into S1 and S2 subunits 1

2 The SI subimit mediates virus binding to cells through its receptor binding domain RBD while the S2

subunit mediates virus cell membrane fusion Several studies have shown that potent neutralizing antibodies

NAbs against alpha or beta CoVs target the RBD region of the SI subunit 2 3 We will develop various

assays for the detection of human antibodies to 2019 nCoV S protein using SI and S2 subunits as well as on

RBD region of 2019 nCoV S protein virus 318 541 aa as the antigens The SI S2 and RBD domains with

his tag at C temiinus are synthesized alternatively if delays in gene synthesis we will amplify them from

the 2019 nCoV Finnish isolate cloned into pCAGGS vector 4 5 under control of CAG promoter and

expressed in HEK293T cells In addition we will study the use of alternate expression systems and fusion

tags The corresponding regions of other human infecting coronaviruses will serve as controls After the

initial evaluations we will employ the generated antigens in different assay formats as detailed below

WP5 2 UH Assays for NAb detection The detection ofNAbs will identify if a person is immune to a

given disease While neutralization tests requires cell cultures maintained at proper biosafety level conditions

BSL 3 for 2019 nCoV the VSV based neutralization tests are more rapid and simple and require the more

accessible BSL2 To produce a specific assay for distinguishing infections by different coronaviruses we

offer the VSVAG eGFP system in which VSV’s surface glycoprotein G is replaced by the enhanced green

fluorescent protein gene eGFP as adapted in our laboratory 4 5 The system provides a safe viral entry
model because of its inability to produce infectious progeny virus while cell tropism identical to the native

virus The eGFP marker gene provides identification of infected cells at 12 16 h post infection Pseudotyping
ofVSVAG eGFP with 2019 nCoV S protein will also serve in studying the functions of 2019 nCoV S

protein Earlier reports show that a pseudotyped VSV bearing a SARS CoV S protein truncated Al 8 aa
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from the cytoplasmic domain incorporates into VSV particles more efficiently than the full length S protein
6 To distinguish between different CoVs we will compare the neutralizing titers of VSV’s pseudotyped
with the S proteins of various coronaviruses to those pseudotyped with 2019 nCoV S protein

WP 5 3 UU

We have recently reported that various recombinant proteins as well as peptides of 100 amino acids or longer
megapeptides designed and synthesized for optimal serological performance can successfully be used as

detection antigens in a Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA Albinsson 2018 2019

Rdnnberg 2017 Rizwan 2016 We can quickly create megapeptides from pathogen sequences and we will

thus have 2019 nCoV antigens ready for evaluation within a few days We will evaluate the 2019 nCoV

antigens peptides megapeptides and recombinant proteins produced within our consortia using patient
samples provided through collaborators and by 2019 nCoV specific sera produced in mice and rabbits during
RAMSES I We will employ the established highly sensitive and specific 2019 nCoV SMIAs for patient

diagnostics and seroepidemiological studies

WP 5 4 UH Hepojoki To enable rapid point of care type neutralization proxy testing we will modify our

previous approach on TR FRET Time Resolved Forster Reseonance Energy Tranfer in which patient
antibodies compete in binding with mAb against an epitope ofthe test antigen for which we provided the

proof of concept using hantavirus infection as a model Hepojoki S et al J Clin Microbiol 2015 We will

employ libraries generated from PBMCs of those that have recovered of 2019 nCoV infection in WP4 as

candidate NAbs and test their applicability in TR FRET based assay for NAb detection In addition we will

employ the antibodies generated during experimental infections on mice using S1 receptor binding domain

for setting up the assays The test development begins by identification of the best antigen recombinant

2019 nCoV S protein or its fragments particularly the receptor binding domain 2019 nCoV VLPs or VSV

pseudotypes with nCoV 2019 S protein and system for antigen production all which are addressed in WPs

5 1 5 3 We will then set up an LFRET assay based on bacterial superantigen L protein and antigen binding
to the same immunoglobulin molecule to produce a FRET pair for the detection of IgM antibodies to

account for acute disease diagnostics timeline months 0 4 In parallel we will fine time the assay for the

detection of anti nCoV 2019 IgG and IgA antibodies Once we have the NAbs available from WP4

against nCoV 2019 we will set up the assay for the detection ofnCoV 2019 NAbs in patient serum timeline

months 5 12 By the end ofRAMSES I we will have TR FRET based assays for identifying an acute nCoV

2019 infection and determining immunity against nCoV 2019 We estimate to complete the development of

TR FRET assays during 12 months

WP 5 5 REAG Research development and commercialization ofrapid test for the detection of

coronavirus antibodies in human samples REAG will develop a new in vitro diagnostic lateral flow rapid
test for detection of coronavir us specific antibodies in human blood serum and plasma Similar approach
between the members of this consortium has previously led to sensitive and specific commercialized rapid
tests for hantaviruses and tick borne encephalitis
During RAMSES I we will develop a unique test which fulfils the general safety and performance
requirements of a diagnostic test set forth in the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD

medical devices We will perform risk assessments according to the ISO 14971 standard We will employ die

antigens described hi WPs 5 1 5 3 in die test development and test and optimize the final combination of

materials for the assay In addition we will evaluate the pilot batches ofthe developed tests with human

sample panels obtained during WP4 We will further provide verification and validation of die developed test

and its manufacturing process to warrant that the produced test fulfills its intended purpose which we will

perform in concert with project partners ofWP4 The final steps in the R D project are the registration
process and preparation of the EU declaration of conformity We will make the new product available

through Reagenas’s distributor s and the key opinion leader network We will advertise the product in

relevant scientific exhibitions and conferences and publish the evaluation results in recognized peer

reviewed scientific journals
The objective is to ensure that the project meets its targets and milestones within budget and time schedules

REAG — Specific tasks

T I Product development process
T 1 1 Feasibility study

search for critical components such as antigens antibodies carrier molecules detection particles and

36

[RAMSES I] template WP18 20 v20180201



367665

assay membranes

preparation and testing of pilot batches

T 1 2 Preparation of design and development plan
T 1 3 Product development

the final combination of the selected materials is optimized
T 1 4 Preparation of design and development report verification validation plan and performance
evaluation plan
T 1 5 Validation and verification of the product and the manufacturing process

production and testing of validation batches

verification of the test

manufacturing process validation

sending the assay kits to be evaluated in WP7

T 1 6 Risk assessment

T 1 7 Post market surveillance plan
T 1 8 Preparation of technical file

T 1 9 Registration process and preparation of EU declaration of conformity
T2 Commercialization plan
T3 Management of regulatory issues

Reagena follows the mandatory guidelines set forth in the EU directive for in vitro diagnostic
devices 98 79 EY and the EU Regulation 2017 746 on in vitro diagnostic IVD medical devices

In addition risk assessment will be done according to the ISO 14971 standard Reagena’s certified

EN ISO 9001 2015 andEN ISO 13485 2016 Quality Management Systems cover all the processes

T4 Management of IPR issues

Reagena will use its own patented proprietary technology when applicable If needed Reagena will

perform the Freedom to Operate FTO studies through patent attorneys and makes licensing
agreements to have the necessary proprietary rights

Deliverables

Development of clinically applicable 2019 nCoV specific IgG and IgM antibody assays

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay for detection of coronavirus specific
antibodies in human samples ready for market entry

A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antibodies IgM and IgG inhuman samples
A validated Luminex based suspension multiplex immunoassay SMIA for detection of

coronavirus specific antbodies IgM and IgG in animal rodent bat bird samples
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Work package number 6 Lead beneficiary UH

Diagnostic tools RT PCRWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

26 3

Start month 1 End

month

36

Objectives

To develop a novel point of care droplet digital PCR diagnostic platform for sensitive virus RNA

detection from human specimens

Description of work where appropriate broken down into tasks lead partner and role of

participants

Task 6 1 DropPen digital RT PCR assay development and proof of concept UH

Feasibility of the previously developed DropPen system with portable manual pressure device and

disposable all in one microfluidic droplet chips in 2019 nCoV RT PCR diagnostics will be tested

first with recently published and commercially available corona vims specific RT PCR assays

Gorman et al 2019 Oligos fluorescent labelled probes and in vitro transcribed positive control

RNA of die tests will be ordered from European Virus Archive https www european virus

arcliive com evag news widian coronavirus The sensitivity of die DropPen droplet digital assay
will be characterized widi dilution series with die positive control RNA and compared with die

standard RT PCR results of the same assay As soon as clinical samples are available and ediical

permissions granted the sensitivity and specificity of the digital DropPen assay will be studied

further and rapid sample preparation methods evaluated and optimized for DropPen platform
Clinical and epidemiological data of the tested patients and potentially infected carriers will be

analysed retrospectively in order to determine how low virus counts the detection levels can reach

and how well that performs in estimation of quarantine needs of asymptomatic individuals

Along with PCR amplification based assays the 2019 nCoV RNA targets will be tested also for

isothermal amplification in ambient 40 50 C temperature and rapid detection in less than 30 min

Various available protocols e g RT LAMP RT SIBA and their feasibility sensitivity and

accuracy in DropPen dr oplet digital format will be evaluated Isothermal assays would allow even

faster read out of rapid tests that are not dependent on thermocycler availability enabling the

development of a truly portable point of care test platform for 2019 nCoV

Task 6 2 Product design and mass production process development UH VTT

The proof of concept prototype of die DropPen device and chips will be preliminary piloted within
die consortium with members representing also die future end users such as researchers nurses and

laboratory technicians of the diagnostic laboratories and point of care units Based on their user
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experience and feedback the final changes to the design will be made fabricated and tested in

prototype level After tins the most optimal materials PDMS polydimethyl siloxane or

thermoplastics and mass production methods roll to roll thermal imprinting hot embossing or

injection molding will be selected The pilot runs will take place in VTT premises in Oulu

Finland VTT partners have already experience with PDMS thermal imprinting of DropPen chips in

our ongoing joint project Further processes of chip functionalization and lidding will be set up

Task 6 3 Preparation of the regulative process partnerships and commercialization

Regulatory processes needed for the eventual use of DropPen as diagnostic platform will be defined

and considered throughout the project Validation and verification of the platform and it s imaging
and data analysis components as well as further piloting and performance evaluation both with

consortium partners and in independent customer and end user groups in the health care chain will

be done These include e g medical doctors muses diagnostic laboratories hospitals and health

care centers crematory staff airport and other public transportation staff Once the safety and

performance requirements are met EU Regulation 2017 746 and risk assessments done ISO

14971 standard the registration process and preparation of the EU declaration of conformity will

be finalized Possible fast track approval processes may however apply to diagnostics due to die

emergency of 2019 nCoV epidemic and these will be applied to DropPen platform if available

Potential partners from diagnostics industry will be actively searched throughout die project in

order to speed up the joint development and or licencing process of die DropPen technology from

academic R D project to diagnostic tool of potentially urgent global need Preliminary discussions

are under way widi die project partner Reagena |
Diagnostica Mirko Brummer Partners and suppliers widi supporting technology such as

fluorescent microscopy and image analysis software are also searched for The current chip
prototype is imaged with standard fluorescent microscopes detecting SybrGreen FAM FITC labels

which are commonly available in research labs and institutes However low cost and mobile

microscope solutions would be optimal for a rapid point of care test environment in future In die

prototype level we currendy use Aiforia image analysis software to count die positive vs negative
droplets Analysis solutions for the future point of care platform will be characterized and

developed duiing die project with potential partner companies or providers

I and Aidian previous Orion10 2e

Along with the regulation and partnerships search market and freedom to operate analyses will be

performed novel IPR created dining die project will be secured and finally the productization and
commercialization plans done widi a go to market strategy

Deliverables

D6 1 Proof of concept data and publication of DropPen digital platform feasibility to 2019 nCoV

diagnostics month 12 18

D6 2 Tested mass fabrication method for the DropPen chips and device month 24

D6 3 Strategic partners and go to market strategy for DropPen platform month 24

Work package number 7 Lead beneficiary UU
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Animal experimentationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

5 40

Start month 1 End

month

36

Objectives

To test newly developed 2019 CoV antivirals in animal models assessing i effect ii toxicity and

ill PK PD

Description ofwork

An effective antiviral for treatment and or prophylaxis of 2019 nCoV represents a crucially
important step in mitigating the disease This WP will take antiviral candidates identified in WP1 3

from in vitro through two required in vivo steps in preparation for human trials

Rapid testing in relevant animal models is an essential step to get 2019 nCoV antivirals on die

market as soon as possible To do die testing in an efficient maimer and to satisfy the need for

testing in two distinctly different animal species we will use a step wise approach of mouse and

ferret animal models

Mice constitute a natural first step in animal models because of availability and cost and space

efficiency It is not yet established if 2019 nCoV infects mice but SARS CoV gives rise to viremia

and clinical signs in aged BALB c mice and thus this will be our first step to establish a mouse

animal model to screen multiple antivirals Of note is diat young BALB c mice do not get die same

clinical picture so inclusion of animals at different ages will be an important variable

Ferrets are the gold standard for influenza studies in mammals can produce ferret to ferret

transmissible SARS CoV infection and is dierefore also likely a suitable model for 2019 nCoV

Josef Jarhult is currently a visiting scientist at die Australian Animal Healdi Laboratory AAHL in

Geelong Australia At AAHL BSL 4 compatible animal facilities and labs are available and pilot
ferret trials to establish an animal model for 2019 nCoV are being conducted Feb April 2020 Thus

we have a ready template on how to set up dns relevant animal 2019 nCoV model The ferret model

will then be set up at die BSL 3 animal facility at Karolinska Institute KI Stockholm Sweden

Newly developed antivirals will be tested with regard to i effect ii toxicity and iii PK PD Effect

evaluation will be based on mortality clinical signs virus detection by PCR and lustopadiology as

compared to untreated controls Toxicity will be assessed by clinical signs clinical chemistry tests

regarding liver heart kidney and muscular damage and histopathology in treated uninfected

animals as well as in die regular treatment groups Different doses will be used to determine an

appropriate balance of toxicity and effect Antiviral concentrations will be measured in serum and

lung tissue to construct relevant PK PD models

Deliverables brief description and month of delivery
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D7 1 2019 nCoV animal model in mice established at KI month 6

D7 2 12 months — Mouse model up and running clinical biochemical virological and

histopathologieal natural course of 2019 nCoV determined infectious dose and experimental
protocol established month 12

D7 3 Ferret model established at KI learning from method presently being established at AAHL

month 15

D7 4 Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished month 18

D7 5 Feixet model up and running clinical biochemical virological and histopathologieal natural

course of 2019 nCoV determined infectious dose and experimental protocol established 21 month

D7 6 Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse model finished using final optimized
protocol month 24

D7 7 Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets finished month 27

D7 8 Testing of at least 4 antiviral candidates in final mouse model finished month 30

D7 9 Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret model finished using final optimized
protocol month 36

D7 10 One antiviral candidate most suitable for testing in primates first human trials month 36
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For each work package

Work package number 8 Lead beneficiary UH

EvaluationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

10 4 4 4

Start month 1 End

month

36

Objectives

This WP will focus on coordinating and arranging data and clinical materials for evaluations of the

molecular and serological tests as well as to arrange for clinical testing of the lead antiviral

candidates and analysing the results in the context of patient data Depending on the scenarios —

whether the epidemic will be contained with majority of cases from China full blown global
pandemics or sustained circulation in resource poor countries we have arrangements in place to

secure access to samples and clinical collaboration for the project

Description ofwork

We have already secured collaborative arrangements to have samples from Wuhan China

collaborating with Dr Xiong Yong Director and chief physician Department of infectious disease

Zhongnan hospital Wuhan China as well as Professor Yong Zhen Zhang PhD Head of Department
of Zoonoses National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese CDC

Beijing China the research consortium which was first to report and release the sequence of the

2019 nCoV genome

In Kenya we are collaborating with University of Nairobi KAVI institute for clinical research

which is particular ly experienced and authoritative in clinical trials on infectious diseases and with

whom the UH group has also collaborated on preparedness on emerging infections

For Finland and Sweden Professors of Infectious Diseases at universities and university hospitals
of Helsinki and Uppsala are part of the partner teams Prof

respectively and will coordinate additional patient samples and data of relevance to the project in

addition Professor Vapaiahti is a chief physician at UH hospital laboratory with access through
ongoing research projects to patient samples
A separate ethical review will take place for all patient materials and data where relevant due to the

rapid call this was not possible beforehand

10 2e and 10 2b

The patient samples needed for evaluation include respiratory extracts nasopharungeal swabs

nasal aspirates throat swabs conjunctival swabs etc from suspect and diagnosed patients serum

blood urine and fecal samples We will extr act 40 ml of blood from 2 5 recovered patients for

preparing peripheral blood mononuclear cells for subsequent antibody library to screen for
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neutralizing or diagnostic human monoclonal antibodies see WP 4

Our clinical collaborators will test BSAAs or their combinations against drug resistant infections or severe

viral infections For this they will select subjects among infected patients horn the wards or the intensive

care units ICU The assessment for hospitalization will be carried out according to local practices if the

clinician evaluates the patient as not being able to manage at home the patient will be hospitalized As for

those attending ICU the principles of evaluation will be consistent with the Infectious Diseases Society of

America guidelines on community acquired pneumonia 25 The patients will give their written informed

consent For ICU patients consent for sample collection will be received horn relatives or from the patients
after treatment For children consent for sample collection will be received from their parents Clinicians

will treat patients with BSAAs in accordance with good clinical practice study protocols ethics etc Our

clinical partners will also collect medical data and samples from patients duiing and after infection Sample
collection time will depend on the origin ofviral disease and other factors The samples will contain valuable

information to assess the therapeutic and adverse effects of the treatments We will detect viruses in the

samples test host immune factors using standard assays and report the results to the clinicians Clinicians

will invite patients who recovered from viral diseases after treatment with BSAAs to participate in our

annual meetings teleconferences and share their experience on a voluntarily basis All patients’ data and

samples will be treated anonymously The anonymized patient information will include age 0 10 11 20 21

30 and so on sex f m hospitalization yes no date of sample collection week year and diagnosis The

anonymized patient data will be stored in secure local databases under restricted access for only the named

scientists of the present project All patient data and samples will be destroyed at the end of tire project

Deliverables brief description and month of delivery
8 1 Patient respiratory sample panels for evaluation of RT PCR tests

8 2 Patient serum plasma sample panels for evaluation of serological test

8 3 PBMCs for establishing a human antibody library

8 4 Ethical review timelines and conditions oil potential use of antivirals in clinical trials

8 5 Establishment ofpermits and guidelines for possible clinical trials m Nordic

Countries Kenya China depending on pandemic epidemic scenarios
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For each work package

Work package number 9 Lead beneficiary UH

Management and disseminationWork package title

Participant number 1 2 3 4 5 6

Short name ofparticipant UH UTU UTA UU VTT REAG

Person months per

participant

20 1 1 1 1 1

Start month 1 End

month

36

Objectives

To implement the project management structure and oversee the project
To promote awareness and coordinate communication strategy tar geted at die key end users

Description of work

WP9 is responsible for overall consortium management of RAMSES I which consists of die tasks

coordinated by UH Taija Sironen widi the assistance of die other lead investigators and the

management and advisory boards Furthermore dns WP will manage communication and

dissemination efforts with the assistance of UH communications services Timely sharing of

accurate and evidence based information is of key importance in managing die public response to

die emergence of 2019 nCoV

Task 9 1 Implementation of management bodies and decision making processes UH

Task 9 2 Organization of regular meetings managing internal progress reports UH

Task 9 3 Technical and financial reporting to die Commission All partners

Task 9 4 Development of data management plan All partners

Task 9 5 Online visibility and presence Lead UH all partners development of a public website

set up of social media account Twitter and regular press releases and appearances in media

Task 9 5 Coordination of publications UH — ensuring proper acknowledgment of the RAMSES I

project

Deliverables brief

D9 1 Consortium agreement Month 0

D9 2 Project management plan Mondi 1

D9 3 Dissemination and communication plan Mondi 1

D9 4 Data Management Plan Month 6

D9 5 Exploitation Plan Mondi 12
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D9 6 RAMSES I website launched Month 1

D9 7 Communications reports Month 6 12 18 24 30 36

Timing of the work packages

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

WP1

WP2

WP3

WP4

WP5

WP6

WP7

WP8

WP9

Table 3 1c List of Deliverables

Deliverable name Lead

partner

Dissemi

nation

level

Del

month

Nr WP Type

Novel activities of selected BSAAs in cell culture1 1 1 UTA R PU 6

Information on MOA of BSAAs1 2 1 UTA R PU 6

At least 1 efficient BSAA combination1 3 1 UTA R PU 6

Validated activities of BSAAs or their combinations in

vivo

1 4 1 UTA R PU 36

Production ofrecombinant 2019 nCoV 3CL protease
and establishment of an in vitro FRET based

enzymatic assay

2 1 2 UU R PU 1

DEM

Determination of2019 nCoV 3CL protease in complex
with a potential inhibitor by x ray crystallography

2 2 2 UU R PU 2

In vitro screening by enzymatic assay ofknown

SARS 3CL protease inhibitors against 2019 nCoV
3CL protease

2 3 2 UU R PU 6
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2 4
In silico screening of approved dings against other

diseases against 2019 nCoV 3CL protease

2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay of approved

drugs against other diseases with predicted activity
against 2019 nCoV 3CL protease

2 5 2 UU R PU 7

In silico screening ofnon peptidic lead like

compounds against 2019 nCoV 3CL protease

2 6 2 UU R PU 5

In vitro screening by enzymatic assay ofnon peptidic
lead like compounds with predicted activity against
2019 nCoV 3CL protease

2 7 2 UU R PU 7

Crystallization of 2019 nCoV 3CL protease in

complex with best identified compounds

2 8 2 UU R PU 8

Optimization ofthe best compounds2 9 2 UU R PU 11

Cell based testing of optimized compounds2 10 2 UU R PU 14

Selection of drug resistance mutations by cell culture

assays

2 11 2 UU R PU 18

Structural study of 2019 nCoV 3CL protease drug
resistance mutations with x ray crystallography

2 12 2 UU R PU 22

Efficient production of 2019 nCoV specific siRNAs
and demonstration their efficacy as antiviral substances

2 13 2 UTU R PU 18

Inhibitory activity of 2019 nCoV specific srRNAs in

vivo in animal infection experiments

2 14 2 UTU R PU 36

List of cellular factors pathways for 2019 nCoV3 1 3 UH R PU 6

Identification characterization of available small

molecule inhibitors against selected hits

3 2 3 UH R PU 18

Molecular details of interactions between selected hits

and viral components

3 3 3 UH R PU 36

Production and purification ofrecombinant 2019
nCoV structural proteins and VLPs

4 1 4 UH R PU 12

Production ofmonoclonal and polyclonal antibodies

ag ainst 2019 nCoV

4 2 4 VTT

UTU

R PU 18

Patient derived anti coronavirus antibodies4 3 4 VTT R PU 10

Whole IgG molecules for neutralization studies4 4 4 VTT R PU 12

Antibody reactivity profiles4 5 4 VTT R PU 18

UH

Development of clinically applicable 2019 nCoV

specific IgG and IgM antibody assays

5 1 5 UH R PU 24

UTU

REAG

A validated new in vitro diagnostic lateral flow assay

for detection of coronavirus specific antibodies in

human samples ready for market entry

5 2 5 REAG R PU 36

A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection ofcoronavirus

specific antibodies IgM and IgG in human samples

5 3 5 UU R PU 36
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5 3
A validated Luminex based suspension multiplex
immunoassay SMIA for detection of coronaviras

specific antbodies IgM and IgG in animal rodent

bat bird samples

5 UU R PU 36

Proof of concept data and publication of DropPen

digital platform feasibility to 2019 nCoV diagnostics

6 1 6 UH R PU 18

Tested mass fabrication method for the DropPen chips
and device

6 2 6 UH R PU 24

Strategic partners and go to market strategy for

DropPen platform

6 3 6 UH R PU 24

2019 nCoV animal model in mice established atKI7 1 7 UU DEM PU 6

R

Mouse model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

2019 nCoV determined infectious dose and

experimental protocol established

7 2 7 UU DEM PU 12

R

Ferret model established at KI learning from method

presently being established at AAHL

7 3 7 UU DEM PU 15

A

Pilot testing of first antiviral candidate in mice finished7 4 7 UU DEM PU 18

R

Ferret model up and running clinical biochemical

virological and histopathological natural course of

2019 nCoV determined infectious dose and

experimental protocol established

7 5 7 UU DEM PU 21

R

Testing of at least 2 antiviral candidates in the mouse

model finished using final optimized protocol

7 6 7 UU R PU 24

Pilot testing of first antiviral candidate in ferrets

finished

7 7 7 UU R PU 27

Testing of at least 4 antiviral candidates teste in final

mouse model finished

7 8 7 UU R PU 30

Testing of at least 2 antiviral candidates in the ferret

model finished using final optimized protocol

7 9 7 UU R PU 36

Selection of one antiviral candidate most suitable for

testing in primates first human trials

7 10 7 UU R PU 36

Patient respiratory sample panels for evaluation of RT

PCR test

8 1 8 UH R PU 3

Patient serum plasma sample panels for evaluation of

serological tests

8 2 8 UH R PU 3

PBMCs for establishing a human antibody library8 3 8 UH R PU 3

Ethical review timelines and conditions on potential
use of antivirals in clinical trials

8 4 8 UH R PU 12

Establishment of permits and guidelines for possible
clinical trials in Nordic countries Kenya China

depending on pandemic epidemic scenarios

8 5 8 UH R PU 24

Consortium agreement9 1 9 UH R PU 0
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9 2
Project management plan 9 UH R PU 1

Dissemination and communication plan9 3 9 UH R PU I

Data Management Plan9 4 9 UH R PU 6

Exploitation Plan9 5 9 UH R PU 12

RAMSES I website launched9 6 9 UH DEC PU I

Communications reports9 7 9 UH R PU 6 12

18

24

30 36
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3 2 Management structure milestones and procedures

Due to the special nature of tins call die partners have agreed that die organisational structure and

die decision making protocols will be established during grant agreement negotiations This will

occur at the first workshop of RAMSES 1 to be organized as early as possible UH will coordinate

RAMSES I as a whole and oversee die establishment of effective innovation management team a

scientific advisory board as well as identify a user stakeholder panel

Table 3 2a List of milestones to be updated upon start of the project

Milestone

number

Milestone name Related

WPs

Due

month

Means of

verification

Potential therapeutics identifiedMl 1 4 18 WP reports

Rapid diagnostic tests developedM2 4 6 18 WP reports

Clinically relevant and efficacious

dieiapeuties evaluated

M3 1 8 36 WP reports

Management and communication

plans established

Initial workshops
organized

M4 9 6

Table 3 2b Critical risks for implementation

Due to die special nature of tliis call and die uncertainty of die viral spread identification of

potential risks will be difficult This will be a continuous task of die management team according
to the evolving situation

3 3 Consortium as a whole

The objectives of this call request accessing diagnostics of 2019 nCoV with rapid tests and to

provide possible antivirals which led to collecting die gallery of partners now in dns RAMSES I

proposal having relevant experience and excellence and widi previous collaborations on

development of tools and test to combat emerging viral infections The partners include an SME

widi long traditions in collaborating with academic partners and for producing rapid tests which

have been evaluated to be highly sensitive and specific in the case of odier viral diseases REAG

We have groups working on specifically emerging viral zoonoses and doing translational

development research with hospital diagnostic laboratoriees UH UTU UU groups specialized in

antiviral development UTa UU and virus host interactions UH UTU and a group widi a novel

concept for nucleic acid testing and infectious disease research on animal models UU This is

supplemented with key collaborators on clinical research from China and Nairobi Altogether the

consortium members share previous successful collaborative projects on including EU grant

funding e g concerning hantaviruses UU and UH ebola preparedness UU UTU zika UH

UTU UTa and VTT The UTU group has worked previously on innate immunity of liighly
pathogenic coronaviruses Paivi Saavalamen’s group has already developed a new approach to
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performing RT PCR and the Kamov Vapalahti and Julkunen groups have previously collaborated

on new antivirals and UH and VTT on developing human monoclonal antibodies Each partner

complements the consortium from diagnostic laboratories to technological innovations and basic

and translation research on cellular and molecular interactions The work is already ongoing with

the recently isolated 2019 nCoV strain from Finland and the partners are in frequent contact all the

time

The commercialization status is described in more detail in the workpackages and the exploitation
particularly of the rapid serology tests will be immediate

For clinical collaborations the part of the globe most involved depends on which epidemic or

pandemic scenarios will take place thereby we have collaborators for clinical samples and studies

in Europe Kenya and China

Our main clinical collaborators In Nordic countries will include within UU MD Professor of

Infectious Diseases Dr

the Zoonoses Research Center in UU and within UH MD PhD Professor of Infectious Diseases

Senior Medical Officer at Helsinki University Hospital HUH head of Aava

Travel Clinic in Helsinki and the founder and head of Meilahti Vaccination Research Center

MeVacatHUH

with long track record on studying e g influenza and part of10 2e

Dr 10 2e

For Kenya we collaborate through longstanding collaborations with UH Viral Zoonsoes group and

University of Nairobi KAVI institute of Clinical Research College of Health Sciences University
of Nairobi an institute conducting clinical research projects in Kenya Our mam collaborators are

Dr Omu Anzala professor of virology and immunology at the University of Nairobi with vast

experience in infectious disease research and central figure establishment of KAVI Institute of

Clinical Research He is Principal Investigator and co investigator in several clinical trials and

basic research projects on HIV Ebola and influenza among others He has a rich network of

collaborators and research partners across the country and the globe He is also a member and

consultant for various local and international bodies including a taskforce on the 2019 novel

coronavirus Ministry of Health Kenya Within KAVI another important team member and

collaborator is Dr Moses Masika a physician lecturer and research scientist specialized in tropical
and infectious diseases and global health leadership and management who is also leading efforts to

improve laboratory infrastructure and skills for diagnosis of emerging and reemerging pathogens
through next generation sequencing Author in article Ommeh et al Genetic evidence of MERS

CoV in camels in Kenya Virol Sin 2018

In China we collaborate with Dr Xiong Yong Director and chief physician in the department of

infectious disease Zhongnan hospital Wuhan China who has currently involvement in two papers

about nCoV outbreak Wang et al Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019

Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan China JAMA 2020 and Jin et al A rapid advice

guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus 2019 nCoV infected

pneumonia standard version Mil Med Res 2020

In China we collaborate also with Professor Yong Zhen Zhang Professor and head of the Dept of

Zoonoses at National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese CDC

Beijing China An mtertnationally known scholar on zoonotic viruses virus discovery and the

leader of the consortium who first identified the causative agent Wu Zhao Holmes Zhang YZl

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China Nature 2020

3 4 Resources to be committed
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Tables for section 3 4

Table 3 4a Summary of staff e ffort

Please indicate the number ofperson months over the whole duration ofthe planned work for each

workpackage for each participant Identify the workpackage leaderfor each WP by showing the

relevantperson monthfigure in bold

WP1 WP2 WP3 WP4 WPS WP6 WP7 WP8 WP9 Total Person

Months per

Participant

III 10 30 30 26 10 20 126

TJTTJ 9 12 12 4 1 48

UTA 30 5 4 1 40

uu 15 10 40 4 1 70

VTT 34 1 35

REAG 55 4 1 60

Total 49 27 30 46 99 26 44 22 25

Table 3 4b ‘Other direct cost’ items travel equipment other goods and services costs of

internally invoiced goods and services large research infrastructure

1 I II Cost Justification

Travel 18000 project workshops and scientific meetings

Equipment

Other goods and

services

398000 Reagents and laboratory consumables outsourcing to Kenya
and China

Costs of internally
invoiced goods and

services MGA Art

6 2 D 5

Total 416000

2 I TU Cost Justification

€1
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel 4000

Equipment

Sequencing pioteomics and antibody productionOther goods and

services

6000

All laboratory reagents kits cell culture media sera chemical

publication costs

Costs of internally
invoiced goods and

50 000
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services

Total 60 000

3 UTA Cost Justification

Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel 3000

Equipment 10000 small equipment updates
Other goods and

services

97000 laboratory consumables

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total 11000

4 UU Cost Justification

Q
Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel 6000

Equipment
Other goods and

services

274000 laboratory consumables animal experimentation

Costs of internally
invoiced goods and

Total 280000

5 VTT Cost Justification

Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Travel 6000

Equipment

laboratory consumablesOther goods and

services

85542

Costs of internally
invoiced goods and

services

Total 91542

6 REAG Cost Justification

Travel 8000 Travel expenses to international congresses and project network

meetings

Equipment 10000 Small laboratory equipment
Other goods and

services

15000 Reagents and materials for assay development

Costs of internally
invoiced

Total 33000

Abdehiabi R et al A novel dmggable interprotomer pocket in the capsid of rhino and

enteroviruses PLoS Biol 17 e3000281 doi 10 1371 joumal pbio 3000281 2019
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Akaberi D Chintliakindi PK Bahlstrom A Palanisamy N Sandstrom A Lundkvist A

Lennerstrand J Identification of a C2 Symmetric diol based Human immunodeficiency virus

protease inhibitor targeting Zika virus NS2B NS3 protease J Biomol Struct Dyn 2019 Dec 27 1

ll doi 10 1080 07391102 2019 1704882

Akaberi D Bergfors A Kjellin M Lidemalm L Kameli N Kolli B Shafer RW Palanisamy N and

Lennerstrand J Baseline dasabuvir resistance in Hepatitis C virus from the genotypes 1 2 and 3 and

modeling of the NS5B dasabuvir complex by die in silico approach Infect Ecol Epidemiol 2018

Oct 5 8 1 1528117

Akaji K Komio H Mitsui H Tanya K Shimamoto Y Hattori Y Ozaki T Kusunoki M

Sanjoh A 2011 Structure based design synthesis and evaluation of peptide mimetic SARS

3CL protease inhibitors Journal of Medicinal Chemistry 54 23 7962 7973

https doi org 10 1021 jni200870n

Albinsson B Ronnberg B Vene S Lundkvist A Antibody responses to tick bome encephalitis
virus non structural protein 1 and whole virus antigen a new tool in die assessment of suspected
vaccine failure patients Infect Ecol Epidemiol 2019 Dec 3 9 1 1696132 doi

10 1080 20008686 2019 1696132 eCollection 2019

Albinsson B Vene S Rombo L Blomberg J Lundkvist A Ronnberg B
Distinction between serological responses following tick bome encephalitis virus TBEV infection

vs vaccination Sweden 2017 Euro Surveill 2018 Jan 23 3 doi 10 2807 1560

7917 ES 2018 23 3 17 00838

Anand K Ziebulir J Wadhwani P Mesters J R Hilgenfeld R 2003 Coronavirus main

proteinase 3CLpro structure basis for design of anti SARS drugs Science New York N Y

300 5626 1763 1767 https doi org 10 1126 science 1085658

Andersen P I et al Novel Antiviral Activities of Obatoclax Emetine Niclosamide Brequinar and

Homoharringtonine Preprints 2019090128 doi 10 20944 preprints201909 0128 vl 2019

Balistreri G et al Tlie host nonsense mediated mRNA decay pathway restricts Manmialian RNA

virus replication Cell Host Microbe 16 403 411 doi 10 1016 j chom 2014 08 007 2014

Balistreri G et al Oncogenic Herpesvirus Utilizes Stress Induced Cell Cycle Checkpoints for

Efficient Lytic Replication PLoS Pathog 12 el005424 doi 10 1371 joumal ppat 1005424 2016

Baneijee I Yamauchi Y Helenius A Horvath P High content analysis of sequential events

during the early phase of influenza A virus infection PLoS One 8 e68450

doi 10 1371 joumal pone 0068450 2013

Bekennan E Einav S Infectious disease Combating emerging viral threats Science 348 282

283 doi 10 1126 science aaa3778 2015

Bosl K et al Common Nodes of Virus—Host Interaction Revealed Through an Integrated Network

Analysis Front Immunology Accepted doi doi 10 3389 fimmu 2019 02186 2019

Ianevski A et al Novel activities of safe in liuman broad spectrum antiviral agents Antiviral Res

154 174 182 doi 10 1016 j antiviral 2018 04 016 2018
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Bulanova D et al Antiviral Properties of Chemical Inhibitors of Cellular Anti Apoptotic Bcl 2

Proteins Viruses 9 doi 10 3390 v9100271 2017

Carette J E et al Ebola virus entry requires the cholesterol transporter Niemann Pick Cl Nature

477 340 343 doi l0 1038 nature10348 2011

Check Hayden E Experimental drugs poised for use in Ebola outbreak Nature 557 475 476

doi 10 1038 d41586 018 05205 x 2018

DALYs G B D Collaborators H Global regional and national disability adjusted life years

DALYs for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy HALE for 195 countries and

territories 1990 2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Lancet

392 1859 1922 doi 10 1016 S0140 6736 18 32335 3 2018

Denisova O V et al Akt inhibitor MK2206 prevents influenza pHINl vims infection in vitro

Antimicrob Agents Chemother 58 3689 3696 doi 10 1128 AAC 02798 13 2014

Debing Y Neyts J Delang L Tire future of antivirals broad spectrum inhibitors Curr Opin

Infect Dis 28 596 602 dor 10 1097 QC0 0000000000000212 2015

De Clercq E Li G Approved Antiviral Drugs over the Past 50 Years Clin Microbiol Rev 29

695 747 doi 10 1128 CMR 00102 15 2016

de Groot R Lutlri J Lindsay H Holtackers R Pelkmans L Large scale inrage based

profiling of single cell phenotypes in arrayed CRISPR Cas9 gene perturbation screens Mol Syst
Biol 14 e8064 doi 10 15252 nrsb 20178064 2018

Disease G B D Injury I Prevalence C Global regional and national incidence prevalence
and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories 1990

2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Lancet 392 1789 1858

doi 10 1016 S0140 6736 18 32279 7 2018

Dodev TS Karagiaimis P Gilbert AE Josephs DH Bowen H James LK Bax HJ Beavil R Pang
MO Gould HJ Karagiamris SN Beavil AJ A tool kit for rapid cloning and expression of

recombinant antibodies Sci Rep 4 5885 D01 10 1038 srep05885 2014

Dukhovny A et al A CRISPR Activation Screen Identifies Genes That Protect against Zika Virus

Infection J Virol 93 doi 10 1128 JVI 00211 19 2019

Fu Y et al JNJ872 inhibits influenza A virus replication without altering cellular antiviral

responses Antiviral Res 133 23 31 doi 10 1016 j antiviial 2016 07 008 2016

Gaelings L et al Regulation ofkynurenine biosynthesis during influenza virus infection FEBS J

284 222 236 doi 10 1111 febs 13966 2017

Gilbert L A et al Genome Scale CRISPR Mediated Control of Gene Repression and Activation

Cell 159 647 661 doi 10 1016 j cell 2014 09 029 2014

Graham D B Root D E Resources for die design of CRISPR gene editing experiments
Genome Biol 16 260 doi 10 1186 s 13059 015 0823 x 2015
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Heaton B E et al A CRISPR Activation Screen Identifies a Pan avian Influenza Virus Inhibitory
Host Factor Cell Rep 20 1503 1512 doi 10 1016fl cekep 2017 07 060 2017

Hoffmann H H et al Diverse Viruses Require the Calcium Transporter SPCA1 for Maturation

and Spread Cell Host Microbe 22 460 470 e465 doi 10 1016 j chom 2017 09 002 2017

Howard C R Fletcher N F Emerging virus diseases can we ever expect the unexpected
Emerg Microbes Infect 1 e46 doi 10 1038 emi 2012 47 2012

Hujakka H et al 2001 New immunocliromatographic rapid test for diagnosis of acute Puumala

virus infection J Clin Microbiol 39 6 2146 2150

lanevski A Andersen P I Merits A Bjoras M Kainov D Expanding the activity spectrum
of antiviral agents Drug Discov Today 24 1224 1228 doi 10 1016 j dradis 2019 04 006 2019

lanevski A He L Aittokallio T Tang J SynergyFinder a web application for analyzing drug
combination dose response matrix data Bioinformatics 33 2413 2415

doi 10 1093 bioinformatics btxl62 2017

lanevski A et al Low Temperature and Low UV Indexes Correlated with Peaks of Influenza Virus

Activity in Northern Europe during 2010 2018 Viruses 11 doi 10 3390 v 11030207 2019

Jaishankar D et al An off target effect of BX795 blocks herpes simplex vims type 1 infection of

the eye Sci Transl Med 10 doi 10 1126 scitranslmed aan5861 2018

Jin YH Cai L Cheng ZS Cheng H Deng T Fan YP Fang C Huang D Huang LQ

Huang Q Han Y Hu B HuF Li BH Li YR Liang K Lin LK Luo LS Ma J Ma LL

Peng ZY Pan YB Pan ZY RenXQ SunHM Wang Y Wang YY Weng H Wei CJ WuDF

Xia J Xiong Y Xu HB Yao XM Yuan YF Ye TS Zhang XC Zhang YW Zhang YG

Zhang HM Zhao Y Zhao MJ Zi H Zeng XT Wang YY Wang XH for die Zhongnan
Hospital of Wuhan University Novel Coronavirus Management and Research Team

Evidence Based Medicine Chapter of China International Exchange and Promotive

Association for Medical and Health Care CPAM A rapid advice guideline for the

diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus 2019 nCoV infected pneumonia
standard version Mil Med Res 2020 Feb 6 7 1 4 doi

10 1186 s40779 020 0233 6 PubMed PMID 32029004 PubMed Central PMCID

PMC7003341

Jiang M Osterlund P Poranen MM Julkunen I In vitro production of synthetic viral RNAs and

died delivery into mammalian cells and die application of viral RNAs in die study of innate

interferon responses Mediods 2019a Nov 1 pii 81046 2023 19 30238 5 doi

10 1016fl ymeth 2019 10 013 [Epub ahead of print] Review

Jiang M Osterlund P Westenius V Guo D Poranen MM Bamford DH Julkunen I

Efficient Inhibition of Avian and Seasonal Influenza A Viruses by a Virus Specific Dicer Substrate

Small Interfering RNA Swann in Human Monocyte Derived Macrophages and Dendritic Cells J

Virol 2019b Feb 5 93 4 pii e01916 18 doi 10 1128 JVI 01916 18 Print 2019 Feb 15

Joensuu M et al Visualizing endocytic recycling and trafficking in live neurons by
subdifractional tracking of internalized molecules Nat Protoc 12 2590 2622

doi 10 1038 nprot 2017 116 2017
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Kazakova A Kakkola L Ziegler T Syrjanen R Pakkila H Waris M Soukka T Julkunenl

Pandemic mfluenza A HlNlpdm09 vaccine induced high levels of influenza specific IgG and IgM
antibodies as analyzed by enzyme immunoassay and dual mode multiplex microarray immunoassay
methods Vaccine 2020 Jan 24 pii S0264 410X 20 30037 2 doi 10 1016 j vaccine 2020 01 022

Kazakova A Kakkola L Pakkila H Teros Jaakkola T Soukka T Peltola V Waris M Julkunen I

Serological Anay in Well Multiplex Assay Reveals a High Rate of Respiratory Virus Infections

and Reinfections in Young Children mSphere 2019 Sep 11 4 5 pii e00447 19 doi

10 1128 mSphere 00447 19

Korhonen V P Kelo E Koli E Parviainen M Mononen I Vapalahti O Vaheri A Hakala A Avsic

Zupanc T Jelovsek M Fast diagnosis of acute tick bome encephalitis with rapid lateral flow test

7th European Meeting on Viral Zoonoses St Raphael France 24 27 May 2014 P39 96

Krzyzaniak M A Zimistein M T Gerez J A Picotti P Helenius A Host cell entry of

respiratory syncytial virus involves macropinocytosis followed by proteolytic activation of the F

protein PLoS Pathog 9 el003309 doi 10 1371 joumal ppat 1003309 2013

Kuivanen S et al Obatoclax saliphenyllialamide and gemcitabme inhibit Zika virus infection m

vitro and differentially affect cellular signaling transcription and metabolism Antiviral Res 139

117 128 doi 10 1016 j antiviral 2016 12 022 2017

Kuo C J Chi Y H Hsu J T A Liang P H 2004 Characterization of SARS main

protease and inhibitor assay using a fluorogenic substrate Biochemical and Biophysical Research

Communications 318 4 862—867 https doi Org 10 1016 j bbrc 2004 04 098

Lammimnaki U Batra G Saviranta P Array In Well Epitope Mappmg of

Pliage Displayed Antibodies Methods Mol Biol 2018 1785 129 140 doi

10 1007 978 1 4939 7841 0 9 PubMed PMID 29714016

Lee A S Burdeinick Kerr R Whelan S P A ribosome specialized translation initiation

pathway is required for cap dependent translation of vesicular stomatitis virus mRNAs Proc Natl

Acad Sci U S A 110 324 329 doi 10 1073 pnas 1216454109 2013

Lundberg R Melen K Westenius V Jiang M Osterlund P Khan H Vapalahti O Julkunen I

Kakkola L Zika Virus Non Stmctural Protein NS5 Inhibits the RIG I Pathway and Interferon

Lambda 1 Promoter Activation by Targeting IKK Epsilon Viruses 2019 Nov 4 11 11 pii E1024

doi 10 3390 vll 111024

Li H Bai R Zhao Z Tao L Ma M Ji Z Jian M Ding Z Dai X Bao F Liu A Application of

droplet digital PCR to detect the pathogens of infectious diseases Biosci Rep 2018 Nov 15 38 6

pii BSR20181170 doi 10 1042 BSR20181170 Pont 2018 Dec 21 Review PubMedPMID

30341241 PubMed Central PMCID PMC6240714

Mandell L A et al Infectious Diseases Society of America American Thoracic Society consensus

guidelines on die management of community acquired pneumonia in adults Clin Infect Dis 44

Suppl 2 S27 72 doi 10 1086 511159 2007
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Melen K Kakkola L He F Aireruie K Vapalahti O Karlberg H Mirazimi A Julkimenl

Production purification and immunogenicity of recombinant Ebola virus proteins A comparison
of Freund s adjuvant and adjuvant system 03 J Virol Methods 2017 Apr 242 35 45 doi

10 1016 j j viromet 2016 12 014

Palanisamy N Kalaghatgi P Akaberi D Lundkvist A Chen ZW Hu P Lennerstrand J Worldwide

prevalence of baseline mutations polymoipliisms in hepatitis C virus against present and future

direct acting antivirals Antiviral Therapy 2018 May 10 doi 10 3851 IMP3237

Palanisamy N Akaberi D Lennerstrand J Lundkvist A Comparative genome analysis of Alkliumra

hemorrhagic fever virus with Kyasanur forest disease and tick borne encephalitis viruses by the in

silico approach Pathogens and Global Health 2018 May 10 1 17

Palanisamy N Akaberi D Lennerstrand J Protein backbone flexibility pattern is evolutionarily
conserved in the Flaviviridae family a case ofNS3 protease inFlavivirus and Hepacivirus
Molecular Phylogenetics and Evolution 2018 Jan l 18 58 63

Pietikainen A et al 2018 Point of care testing for CXCL13 in Lyme neuroborreliosis Diagn
Microbiol Infect Dis Jul 91 3 226 228

Perez Gamarra S Hattara L Batra G Saviranta P Lammmmaki U Array in well
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Inlei’ding1

In juni 2010 is het rapport Emerging zoonoses Early warning and

surveillance in The Netherlands EmZoo opgeleverd en aangeboden
aan de toenmalige ministeries van LNV en VWS Van der Giessen et al

2010b Onderdeel van dit rapport was een tool om opduikende
zoonosen te prioriteren het Emerging Zoonosen Informatie en

Prioritering systeem EZIPS Havelaar etal 2010 Voor het hoogst

geprioriteerde cluster van deze lijst 25 pathogenen is destijds door de

EmZoo partners gekeken naar aanwezige diagnostiek en surveillance

systemen zijn witte vlekken geidentificeerd en aanbevelingen gedaan

Omdat de wereld van infectieziekten niet stilstaat is in de rapportages
uit 2010 aangegeven dat de EZIPS lijst als dynamisch moet worden

beschouwd en periodiek zal moeten worden overwogen In 2015 is een

geiipdatete prioritering gemaakt van de EZIPS lijst op basis van nieuwe

kennis uit de literatuur en eigen onderzoek Braks 2018 Op basis van

deze geiipdatete lijst is in dit rapport de huidige staat van diagnostiek
en surveillance beschreven voor de top geprioriteerde
zoonosenverwekkers zijn witte vlekken geidentificeerd en worden

tenslotte aanbevelingen voor versterking van diagnostiek en surveillance

gedeeld waarbij ook de aanbevelingen uit het eerdere rapport 2010

zijn meegenomen
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Methoden
2

In de geiipdatete prioritering van EZIPS Braks 2018 is de lijst van 86

pathogenen opgedeeld in endemische pathogenen exotische

pathogenen en pathogenen die tussen de eerste publicatie van EZIPS in

2010 en de update in 2015 endemisch zijn geworden Om met dit

rapport aan te sluiten bij de EZIPS updata is zowel voor de Top 20

pathogenen van de volledige lijst als de Top 20 van zowel de

endemische en exotische pathogenen en de vier nieuwe endemische

pathogenen de aanwezige diagnostiek en surveillance geinventariseerd

In totaal is de situatie voor 46 pathogenen geinventariseerd Tabel 1

Voor de inventarisatie werden experts zowel binnen als buiten het RIVM

WBVR Erasmus MC GD NVWA de volgende vragen gesteld

Over diagnostiek

• Is er voor het betreffende pathogeen diagnostiek aanwezig in

Nederland

• Wat voor type diagnostiek betreft dit bijv kweek PCR

serologie microscopie
• Waar wordt deze diagnostiek uitgevoerd alleen bij het RIVM

en of enkele academische ziekenhuizen of breder

Over surveillance

• Wordt er voor het betreffende pathogeen surveillance uitgevoerd
in Nederland

• Wat voor type surveillance betreft dit Is dit een actieve

surveillance waarbij naar het pathogeen of antilichamen

daartegen in een steekproef uit de populatie wordt gekeken of

passief waarbij alleen humane patienten of zieke dieren worden

gerapporteerd
• Is de ziekte meldingsplichtig bij mens en of dier

Alqemeen

Zijn er voor het betreffende pathogeen op het gebied van

diagnostiek en of surveillance opvallende veranderingen geweest
in de afgelopen jaren

Zijn er voor het betreffende pathogeen acties nodig om de

diagnostiek en of surveillance up to date te houden
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Tabel 1 Zoonotische pathogenen besproken in dit rapport

EZIPS

rank

2015

update

Pathogeen Hurnaan ziektebeeldType

Crimean Congo haemorrhagic fever virus Krim Congokoorts1 Virus

Influenza A virus H5N1 Influenza vogelgriep2 Virus

Japanse encefalitis virus Japanse virale encefalitis3 Virus

Streptococcus suis infectie4 Streptococcus suis Bacterie

Rift Valley fever virus Riftvalleykoorts5 Virus

Anaplasma phagocytophilum Humane granulocytaire anaplasmose6 Bacterie

Leptospirose ziekte van Weil

modderkoorts melkerskoorts

7 Leptospira interrogans Bacterie

Dobrava Belgrade hantavirus Hantavirusinfectie8 Vi rus

Echinococcus muitilocuiaris Alveolaire echinokokkose9 Parasiet

Ziekte van Creutzfeldt Jakob10 BSE Prion

Eastern equine encefalitis virus Eastern equine encefalitis11 Virus

Cryptosporidium parvum Cryptosporidose12 Parasiet

13 Yersinia pestis Bacterie Pest

Francisella tularensis Tularemie hazenpest14 Bacterie

Campylobacter s pp Campylobacteriose15 Bacterie

Toxoplasma gondii Toxoplasmose16 Parasiet

Coxiella burnetti Q koorts17 Bacterie

Capnocytohaga canimorsus Capnocytophaga canimorsus infectie18 Bacterie

Seoul hantavirus Hantavirusinfectie19 Virus

Louping ill virus Louping ill20 Virus

Aanvullende pathogenen uit Top 20 endemisch

Chlamydia psittaci Psittacose papagaaienziekte21 Bacterie

Giardia lamblia Giardiasis22 Parasiet

Mycobacterium avium Tuberculose23 Bacterie

Bartonella henselae Kattenkrabziekte24 Bacterie

Puumula hantavirus Hantavirusinfectie26 Virus

European bat lyssa virus Rabies29 Virus

Salmonella spp non typhoidal Salmonellose31 Bacterie

Escherichia coli Shiga toxin producerend STEC STEC infectie33 Bacterie

Pasteurella multocida Pasteurellose34 Bacterie

Yersinia enterocolitica35 Bacterie Yersiniose

Aanvullende pathogenen uit de Top 20 exotisch

Rabies virus klassiek Rabies hondsdolheid24 Vi rus

Mycobacterium bo vis Tuberculose27 Bacterie

Brucella melitensis Brucellose30 Bacterie

Monkeypox virus Apenpokken32 Vi rus

California encefalitis virus California encefalitis38 Virus

West Nile virus Westnijlvirusinfectie39 Virus

Rickettsia conorii Mediterranean spotted fever40 Bacterie

Tick borne encefalitis virus Tekenencefalitis44 Virus
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Rickettsia rickettsii Rocky mountain spotted fever45 Bacterie

Rocio virusinfectie48 Rocio virus Virus

Western equine encefalitis virus Western equine encefalitis50 Vi rus

Ljungan virus Parechovirus B Ljungan virusinfectie51 Virus

Pathogenen exotisch endemisch tussen 2010 en 2015

Brucella suis Brucellose28 Bacterie

Lymphocytic choriomeningitis virus

Erve virus

Lymphocytic choriomeningitis

Erve virusinfectie

37 Virus

67 Vi rus

Borellia miyamotoi Borrelia miyamotoi infectie81 Bacterie

Tick borne encefalitis virus is sinds 2016 endemisch in Nederland de indeling
uit deze tabel komt uit 2015
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Resultaten
3

Diagnostiek humaari
3 1

Voor het overgrote merendeel van de geinventariseerde pathogenen is

diagnostiek aanwezig in Nederland Tabel 2 Voor 19 van de Top 20

pathogenen bestaat er diagnostiek de status van de diagnostiek voor

Louping ill virus is onduidelijk Voor twee pathogenen die lager op de

lijst staan namelijk Rocio virus en Erve virus is geen diagnostiek

aanwezig in Nederland Omdat dit zeer zeldzame virussen zijn is het

volgens de gesproken experts op dit moment niet nodig deze

diagnostiek in Nederland te ontwikkelen

Voor vier pathogenen kwamen uit de inventarisatie aandachtspunten
naar voren

• Yersinia pestis Fransicella tularensis en Brucella suis deze

pathogenen kunnen door het gebruik van standaard MALDI TOF

databases voor typering van isolaten worden gemist Door het

gebruik van een BT bioterrorisme database kan dit probleem
worden ondervangen Het is daarom belangrijk de bewustwording
van laboratoria over het gebruik van deze database te

versterken

• Lymphocytic choriomeningitis virus aanpassing en versterking
van de diagnostiek voor dit recent endemische virus is

noodzakelijk dit is reeds geagendeerd bij RIVM IDS

Daarnaast verdient de sero diagnostiek van Flavi virussen de komende

jaren extra aandacht Er is een toenemende aanwezigheid van Flavi

virussen in Nederland Tick borne encefalitis virus Usutu virus en ook

elders een uitbreiding van endemische gebieden van Flavi virussen

West Nile virus Zika virus Door kruisreactiviteit van deze virussen en

de waarschijnlijk toenemende seropositiviteit van de algemene

bevolking kan het lastig zijn om een accurate diagnose te stellen in het

geval van een acute infectie Om dit probleem te ondervangen is het

nodig meer inzicht te verkrijgen en diagnostische methodes te

verbeteren

Alhoewel de diagnostiek voor veel zoonotische pathogenen in Nederland

aanwezig is is niet specifiek gevraagd naar validatie van de diagnostiek
Uit gesprekken met experts werd duidelijk dat diagnostiek van met

name exotische ziekteverwekkers vaak op research basis wordt

uitgevoerd en dus niet is gevalideerd volgens ISO richtlijnen Afhankelijk
van het pathogeen is het aan te bevelen het validatie traject te

doorlopen
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Tabel 2 Overzicht van de humane diagnostiek aanwezig in Nederland voor de geinventariseerde pathogenen

EZIPS rank I
2015

update

Humane

diagnostiek

aanwezig

Pathogeen Type humane diagnostiek waar beschikbaar

Crimean Congo haemorrhagic fever virus PCR Erasmus MC1

Influenza A virus H5N1 Sneltest alle MML s PCR meerdere MML s subtypering meerdere MML s2

Japanse encefalitis virus Seroloqie Erasmus MC RIVM PCR pan Flavi PCR RIVM3

Kweek alle MML s typering Amsterdam UMC4 Streptococcus suis

Rift Valley fever virus PCR serologie Erasmus MC5

Anaplasma phagocytophilum Serologie RIVM Erasmus MC PCR RIVM experimenteel6

PCR meerdere MML s serologie AMC7 Leptospira interrogans

Dobrava Belgrade hantavirus Serologie RIVM PCR Erasmus MC8

Echinococcus multilocularis PCR serologie RIVM9

MRI EEG Erasmus MC10 BSE

Eastern equine encefa litis virus Serologie Erasmus MC11

Cryptosporidium parvum Sneltest PCR microscopie alle MML s typerinq RIVM12

Kweek alle MML s PCR RIVM13 Yersinia pestis

Francisella tularensis Kweek alle MML s PCR seroloqie RIVM14

Campylobacter spp Kweek PCR meeste MML s15

Toxoplasma gondii PCR serologie enkele MML s16

Coxiella burnetti PCR serologie meerdere MML s17

Capnocytohaga canimorsus Kweek meerdere MML s18

Seoul hantavirus Serologie RIVM PCR Erasmus MC19

Louping ill virus20

Aanvullende pathogenen uit Top 20 endemisch

Chlamydia psittaci PCR meerdere MML s typering Zuyderland Sittard Amsterdam UMC21

Giardia lamblia Sneltest PCR microscopie alle MML s typering RIVM22

Mycobacterium avium Kweek meerdere MML s PCR enkele MML s23
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Bartonella henselae PCR serologie meerdere MML s24

Puumula hantavirus Serologie RIVM PCR Erasmus MC26

European bat lyssa virus PCR serologie Erasmus MC29

Salmonella spp non typhoidal Kweek alle MML s PCR meeste MML s typering RIVM31

Escherichia coli Shiga toxin producerend STEC Kweek meerdere MML s PCR meeste MMLfs typering RIVM33

Pasteurella multocida Kweek meeste MML s34

Yersinia enterocolitica Kweek alle MML s PCR serologie meerdere MML s35

Aanvullende pathogenen uit de Top 20 exotisch

Rabies virus klassiek PCR serologie Erasmus MC24

Mycobacterium bovis Kweek PCR meerdere MML s typering RIVM27

Brucella melitensis Kweek PCR RIVM30

Monkeypox virus PCR RIVM32

California encefalitis virus PCR enkele MML s38

West Nile virus PCR Erasmus MC serologie typering RIVM39

Rickettsia conorii Serologie Erasmus MC RIVM40

Tick borne encefalitis virus PCR Erasmus MC serologie enkele MML s44

Rickettsia rickettsii Serologie enkele MML s45

48 Rocio virus

Western equine encefalitis virus Serologie Erasmus MC50

Ljungan virus Parechovirus B PCR Erasmus MC51

Pathogenen exotisch endemisch tussen 2010 en 2015

Brucella suis Kweek PCR RIVM28

Lymphocytic choriomeningitis virus PCR serologie Erasmus MC37

67 Erve virus

Borellia miyamotoi PCR AMC UMCU81
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Surveillance en bestrijding humaan3 2

In Tabel 3 zijn de aanwezige surveillance systemen voor de

geinventariseerde pathogenen samengevat

De meldingsplicht is voor een deel van de betreffende pathogenen een

belangrijk instrument om inzicht te krijgen in voorkomen hoewel de

voornaamste reden van meldingsplicht is gelegen in de bestrijding Voor

een aantal pathogenen zijn de criteria voor meldingsplicht onlangs
gewijzigd of worden op korte termijn gewijzigd
• Leptospira interrogans sinds 1 januari 2020 zijn ook positieve

sneltesten meldingsplichtig waar eerder alleen een positieve kweek

PCR microscopische agglutinatie test of ELISA meldingsplichtig
waren

• Chlamydia psittaci meldingsplicht is per 1 januari 2020 uitgebreid
naar alle zoonotische Chlamydia spp

Voor een aantal pathogenen werden witte vlekken in de surveillance

geidentificeerd Om de surveillance van zoonotische pathogenen in

Nederland te versterken zijn daarom de volgende aandachtspunten en

aanbevelingen opgesteld

Top 20 pathogenen3 2 1

• Crimean Congo haemorrhagic fever virus als nummer 1 op de

EZIPS lijst is het belangrijk om de bewustwording van artsen over

deze zodnose te versterken zeker na de vondst van de vectoren

Hyalomma teken in 2019 in Nederland en Duitsland

• In het EmZoo rapport uit 2010 en de bijbehorende oplegnotitie Van

der Giessen et al 2010a werden aanbevelingen gedaan over nieuw

te ontwikkelen LCI richtlijnen namelijk voor Streptococcus suis en

Rift Valley fever Inmiddels is voor Rift Valley fever een LCI richtlijn
beschikbaar per december 2019 Voor Streptococcus suis is geen

LCI richtlijn gemaakt hier blijkt niet genoeg vraag naar

Enkele andere LCI richtlijnen van prioritaire zoonosen zijn recent

herzien of in herziening leptospirose herziening geagendeerd
brucellose echinokokkose STEC infectie alien in herziening

psittacose giardiasis tuberculose alien herzien in 2019

• Echinococcus muitilocularis\ in 2008 werd het eerste endemische

geval van echinokokkose door Echinococcus multilocularis in

Nederland vastgesteld De infectie kan ernstige gevolgen hebben en

is de hoogst geprioriteerde parasitaire zodnose in Europa
Bouwknegt et al 2018 Tussen 2010 en 2015 is deze parasiet op

de EZIPS prioriteringslijst opgeschoven van 31 naar 9 Er is

echter geen meldingsplicht noch surveillance aanwezig wat verdere

risicoschatting zeer bemoeilijkt Het is zeer aan te bevelen de

passieve surveillance te intensiveren bij voorkeur wordt een

meldingsplicht ingevoerd

• Cryptosporidium parvum \ voor deze parasiet loopt momenteel een

vrijwillige labsurveillance waar vier grote MML s aan deelnemen
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Deze surveillance wordt echter projectmatig uitgevoerd Voor

risicoschatting inzicht in de epidemiologie en ziektelastschattingen
van Cryptosporidium is het belangrijk dat deze labsurveillance wordt

bestendigd

• Campylobacter spp voor deze bacterie loopt momenteel een

labsurveillance via ISIS AMR De meningen onder de gesproken

experts over het uitbreiden van deze surveillance met

kiemsurveillance zijn verdeeld Kiemsurveillance zou bronopsporing
bijvoorbeeld van voedselclusters vergemakkelijken Er is echter

ook recent gestart met kiemsurveillance via ISIS AR Campylobacter
isolaten die worden gekweekt om antibioticaresistentie te bepalen

Volgens enkele experts is het beter af te wachten hoe deze

surveillance verloopt alvorens te starten met een nieuw op te starten

kiemsurveillance

• Toxoplasma gondii naar aanleiding van een aanbeveling uit het

EmZoo rapport 2010 wordt elke 10 jaar in een cohort van de

algemene bevolking PIENTER studie seroprevalentie onderzocht

Voor risicoschatting ziektelastschattingen en het ontwikkelen van

effectieve preventiemaatregelen is echter meer informatie nodig over

het aantal Toxoplasma infecties per jaar Het registreren van

congenitale Toxoplasma patienten eveneens een aanbeveling uit het

eerdere EmZoo rapport zou hiervoor een belangrijke eerste stap

zijn

• De virologische weekstaten geven veel informatie over het

voorkomen van virale pathogenen in Nederland Vergelijkbare
informatie over het voorkomen van parasitaire infecties zoals de

door ons geinventariseerde Cryptosporidium parvum Toxoplasma

gondii en Giardia lamblia zou van groot belang zijn voor onderzoek

en beleid aangaande deze pathogenen Het is aan te bevelen om

deze parasieten op te nemen in de virologische weekstaten of

wellicht een monitoringssysteem met een lagere frequentie

parasitologische maandstaten op te starten

• Bij veel gevallen van longontsteking wordt geen diagnostiek

uitgevoerd en is de veroorzakende kiem dus onbekend Dit

bemoeilijkt de surveillance van zoonotische veroorzakers van

longontsteking zoals Coxiella burnetti en Chlamydia psittaci Het is

belangrijk om deze onderdiagnostisering aan te pakken Bij Coxiella

burnetti speelt een sterk afgenomen alertheid na de Q koorts

epidemie van 2007 2011 Beide pathogenen moeten bij artsen op

de kaart worden gezet Meer diagnostische mogelijkheden van

pneumonie in de eerste lijn is aan te bevelen

• Voor een aantal van de geevalueerde pathogenen is het aan te

bevelen de bewustwording onder artsen te vergroten Dit gaat zowel

om endemische emerging zoonosen als exotische zoonosen die in

Nederland als reizigersziekte voorkomen Uit de Top 20 gaat dit om

Crimean Congo haemorraghic fever virus en Eastern equine

encephalitis virus Voor de aanvullende pathogenen is extra

aandacht voor bewustwording aan te bevelen voor Chlamydia

psittaci en Rickettsia conorii
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Aanvullende pathogenen uitTop 20 endemisch en Top 20 exotisch3 2 2

• Mycobacterium avium voor deze bacterie bestaat in Nederland geen

humane surveillance Een schatting van de ziektelast is dan ook

lastig terwijl de klinische relevantie we I groot is en de infectie lastig
te behandelen Experts stellen voor om projectmatig passieve
surveillance op te starten om zo vragen over het voorkomen en de

klinische uitkomsten van deze infecties te kunnen beantwoorden

• STEC voor STEC bestaat naast een meldingsplicht een actieve

kiemsurveillance Deze staat echter onder druk aangezien
laboratoria in toenemende mate alleen moleculair diagnosticeren en

geen kweek uitvoeren Als argument hiervoor wordt aangedragen
dat kweken niet leidt tot therapie consequenties Daarnaast spelen
financiele afwegingen een rol Het verkrijgen van een isolaat is

echter essentieel voor nadere typering ten behoeve van landelijke
surveillance In 2019 is daarom een Labinf@ct rondgestuurd om dit

probleem aan te kaarten en om laboratoria op te roepen om in ieder

geval bij ernstige STEC infecties bloederige diarree dysenterie
en of HUS wel de bacterie te kweken Het effect van deze oproep is

nog niet bekend maar het is belangrijk om dit probleem in het oog

te houden Het is aan te bevelen om op korte termijn uit te zoeken

wat nodig is om de STEC surveillance in de toekomst te

onderhouden

• Yersinia enterocolitica voor dit voedselpathogeen bestaat in

Nederland momenteel geen surveillance Het is op het moment

slecht in te schatten hoeveel patienten er in Nederland zijn experts
schatten in dat de aantallen laag zijn In het verleden is er wel

labsurveillance geweest in Nederland en in veel omringende landen

Duitsland Denemarken Groot Brittanie zijn er nog altijd passieve

surveillancesystemen ECDC 2018 Het is aan te bevelen om de

surveillanceprogramma s van omringende landen en aangeleverde
aantallen te evalueren en op basis hiervan te beslissen of een vorm

van surveillance ook voor Nederland weer van nut is

• West Nile virus de surveillance voor dit virus bestaat momenteel in

Nederland alleen uit opname van uitslagen in de virologische
weekstaten In 2019 is een landelijke werkgroep in het leven

geroepen met zowel humane veterinaire als vector experts om

surveillance mogelijkheden te bespreken en aan te bevelen De

aanbevelingen over West Nile virus surveillance zouden in de

toekomst ook gebruikt kunnen worden om surveillance van andere

emerging vectorborne zoonosen zoals Crimean Congo haemorraghic
fever virus aan te pakken

• Tick borne encefalitis virus sinds 2016 is dit virus endemisch in

Nederland Op dit moment is er echter nog geen humane

surveillance Het is aan te bevelen om een casusregister op

vrijwillige basis in te stellen om het aantal humane gevallen en

klinische uitkomsten bij te houden
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Tabel 3 Overzicht van humane surveillance aanwezig in Nederland voor de geinventariseerde pathogenen

EZIPS rank

2015

idate

Humane

surveillance

aanwezig

Type humane surveillancePathogeen Aanbevolen acties

Crimean Congo haemorrhagic fever virus P meldingsplicht virale

hemorragische koorts

Onderhouden bewustwording artsen

versterken

1

Influenza A virus H5N1 P meldingsplicht influenza van

dierlijke oorsprong

Af INJIVEL peilstations

Onderhouden2

Japans encefalitis virus3 Geen

P meningitis referentielab

Amsterdam UMC alleen

meningitis gevallen

4 Streptococcus suis Geen±

Rift Valley fever virus5 Geen

Anaplasma phagocytophi um6 Geen

P meldingsplicht Onderhouden7 Leptospira interrogans

Dobrava Belgrade hantavirus P meldingsplicht hantavirus

virologische weekstaten hantavirus

Onderhouden8

Echinococcus multilocularis Surveillance intensiveren bij voorkeur

meldingsplicht invoeren

9

P meldingsplicht Onderhouden10 BSE

Eastern equine encefalitis virus Bewustwording artsen verbeteren11

Cryptosporidium parvum A vrijwillige labsurveillance vier

grote MML s

Bestendigen van labsurveillance starten

van parasitologische weekstaten

12 ±

P meldingsplicht Onderhouden13 Yersinia pestis

Francisella tularensis P meldingsplicht Onderhouden14

Campylobacter s pp P meldingsplicht bij voedselclusters

A labsurveillance

A kiemsurveillance op basis van

Onderhouden labsurveillance liefst

uitbreiden naar landelijke dekking starten

sentinel systeem kiemsurveillance

15
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ISIS AMR

Toxoplasma gondii A elke 10 jaar serosurveillance

algemene bevolking PIENTER

Starten van parasitologische weekstaten

registratie van congenitale Toxoplasma
patienten

16 ±

Coxiella burnetti P meldingsplicht virologische
weekstaten

Bewustwording artsen versterken17

Capnocytohaga canimorsus18 Geen

Seoul hantavirus P meldingsplicht hantavirus

virologische weekstaten hantavirus

Onderhouden19

Louping ill virus20 Geen

Aanvullende pathogenen uit Top 20 endemisch

Chlamydia psittaci P meldingsplicht virologische
weekstaten

Bewustwording artsen versterken21

Giardia lamblia Starten van ’’parasitologische weekstaten22

Mycobacterium avium Starten vrijwilliqe labsurveillance23

Bartonella henselae24 Geen

Puumula hantavirus P meldingsplicht hantavirus

virologische weekstaten hantavirus

Onderhouden26

European bat lyssa virus P meldingsplicht Onderhouden29

Salmonella spp non typhoidal P meldingsplicht bij voedselclusters

Af labsurveillance

Onderhouden31

Escherichia coii Shiga toxin producerend STEC P meldingsplicht acute bloederige
diarree

A labsurveillance

Onderhouden en versterken labsurveillance33

Pasteurella multocida34 Geen

Yersinia enterocolitica Inventariseren surveillance omliggende
landen

35

Aanvullende pathogenen uit de Top 20 exotisch

Rabies virus klassiek P meldingsplicht Onderhouden24
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Mycobacterium bovis P meldingsplicht Qnderhouden27

Brucella melitensis P meldingsplicht Onderhouden30

Monkeypox virus32 Geen

California encefalitis virus38 Geen

West Nile virus P virologische weekstaten Afwachten aanbevelingen West Nile

werkgroep

39

Rickettsia conorii P virologische weekstaten

Rickettsiae

Bewustwording artsen versterken40

Tick borne encefalitis virus Casusregister op vrijwillige basis44

Rickettsia rickettsii P virologische weekstaten

Rickettsiae

45 Geen

48 Rocio virus Geen

Western equine encefalitis virus50 Geen

Ljungan virus Parechovirus B51 Geen

Pathogenen exotisch endemisch tussen 2010 en 2015

Brucella suis P meldingsplicht Onderhouden28

Lymphocytic choriomeningitis virus37 Geen

67 Erve virus Geen

Boreilia miyamotoi81 Geen

humane surveillance aanwezig ± humane surveillance beperkt of projectmatig aanwezig geen humane surveillance

P passieve surveillance A actieve surveillance
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Diagnostiek dier
3 3

Voor het merendeel van de geinventariseerde pathogenen is voor dieren

en indien van toepassing voor vectoren diagnostiek aanwezig in

Nederland Tabel 4 Confirmatie van de meldingsplichtige bacteriele en

virale zoonosenverwekkers bij dieren gebeurt bij Wageningen
Bioveterinary Research WBVR en van de parasitaire
zoonosenverwekkers bij het RIVM

Voor enkele van de exotische pathogenen in de Top 20 is in Nederland

geen diagnostiek in dieren beschikbaar De diagnostiek van Crimean

Congo haemorrhagic fever virus Japans encefalitis virus en Eastern

equine encefalitis virus wordt indien aangevraagd uitbesteed aan de

Amerikaanse Food and Drug Administration FDA Diagnostiek van het

Louping ill virus wordt indien aangevraagd uitgevoerd bij het Moredun

Research Institute in Schotland Vanwege de hoge positie op de EZIPS

lijst is het aan te raden ook in Nederland diagnostiek voor de eerste

drie genoemde pathogenen Crimean Congo haemorrhagic fever virus

Japans encefalitis virus en Eastern equine encefalitis virus te

ontwikkelen

Tevens is voor enkele pathogenen die lager op de EZIPS ranglijst staan

geen diagnostiek in dieren beschikbaar Voor monkeypox California

encefalitis virus Rocio virus Western Equine encefalitis virus Ljungan
virus en Erve virus wordt op dit moment geen actie aanbevolen vanwege

het lagere voorspelde risico van deze pathogenen
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Tabel 4 Overzicht van dierlijke en vector diagnostiek aanwezig in Nederland voor de geinventariseerde pathogenen

EZIPS

rank

2015

idate

Dier

diagnostiek
aanwezig

Vector

diagnostiek

aanwezig

Pathogeen Type dier diagnostiek Type vector diagnostiek

Crimean Congo haemorrhagic fever virus Uitbesteed aan FDA PCR RIVM1

Influenza A virus H5N1 PCR seroloqie WBVR2 nvt

Japanse encefalitis virus Uitbesteed aan FDA PCR RIVM3

Kweek alle labs4 Streptococcus suis nvt

Rift Valley fever virus PCR serologie WBVR PCR WBVR5

Anaplasma phagocytophilum Microscopie PCR meerdere labs PCR RIVM6

PCR meerdere labs serologie meerdere

labs

7 Leptospira interrogans nvt

Dobrava Belgrade hantavirus PCR serologie RIVM8 nvt

Echinococcus multilocularis PCR RIVM9 nvt

Chemische sneltest slachthuislaboratoria

confirmatie door sectie WBVR

10 BSE nvt

Eastern equine encefalitis virus Uitbesteed aan FDA PCR RIVM11

Cryptosporidium parvum Sneltest PCR microscopie meerdere labs12 nvt

Kweek WBVR13 Yersinia pestis nvt

Francisella tuiarensis Kweek serologie WBVR PCR RIVM WBVR

VMDC

PCR RIVM14

Campyiobacter s pp Kweek alle labs15 nvt

Toxoplasma gondii PCR RIVM serologie meerdere labs16 nvt

CoxieIla burnetti PCR serologie GD WBVR PCR RIVM17

Capnocytohaga canimorsus Kweek meerder labs18 nvt

Seoul hantavirus PCR serologie RIVM19 nvt

Louping ill virus Uitbesteed aan Moredun PCR RIVM20
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Aanvullende pathogenen uit Top 20 endemisch

Chlamydia psittaci PCR meerdere labs21 nvt

Giardia lamblia Microscopie sneltest meerdere labs22 nvt

Mycobacterium avium Kweek GD PCR WBVR serologie GD

WBVR

23 nvt

Bartonella henselae PCR IDEXX PCR RIVM24

Puumula hantavirus PCR serologie RIVM26 nvt

European bat lyssa virus PCR serologie WBVR29 nvt

Salmonella spp non typhoidal Kweek serologie meerdere labs31 nvt

Escherichia coli Shiga toxin producerend
STEC

Kweek PCR meerdere labs33 nvt

Pasteurella multocida Kweek meerdere labs34 nvt

Yersinia enterocolrtica Kweek meerdere labs35 nvt

Aanvullende pathogenen uit Top 20 exotisch

Rabies virus klassiek PCR serologie WBVR24 nvt

Mycobacterium bovis Kweek PCR serologie WBVR27 nvt

Brucella melitensis Kweek WBVR PCR WBVR serologie
WBVR GD IDEXX

30 nvt

Monkeypox virus Uitbesteed buitenland32 nvt

California encefalitis virus Uitbesteed FDA38

West Nile virus Serologie WBVR IDEXX PCR RIVM39

Rickettsia conorii PCR RIVM PCR RIVM40

Tick borne encefalitis virus PCR serologie RIVM IDEXX PCR RIVM44

Rickettsia rickettsii PCR RIVM IDEXX PCR RIVM45

48 Rocio virus

Western equine encefalitis virus Uitbesteed aan FDA50

Ljungan virus Parechovirus B51 nvt

Pathogenen exotisch endemisch tussen 2010 en 2015
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Brucella suis Kweek WBVR PCR WBVR serologie
WBVR GD

28 nvt

Lymphocytic choriomeningitis virus PCR UU37 nvt

67 Erve virus nvt

Borellia miyamotoi PCR RIVM PCR RIVM81

Vector diagnostiek het vaststellen van de aanwezigheid van het pathogeen in de vector
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Surveillance dier en vector
3 4

In Nederland is voor een deel van de geinventariseerde pathogenen in

dieren en vectoren surveillance aanwezig Tabel 5 De surveillance op

veel pathogenen is echter projectmatig iets wat potentieel een risico

kan zijn voor de continulteit en actualiteit van informatie over deze

pathogenen

In Tabel 5 wordt met Vector surveillance uitsluitend de surveillance van

het betreffende pathogeen In de vector bedoeld Vanzelfsprekend wordt

er hiernaast ook monitoring van de aanwezigheid van vectoren zelf

uitgevoerd Monitoring van zowel inheemse als exotische muggen

knutten en teken wordt uitgevoerd door het Centrum Monitoring
Vectoren CMV onderdeel van de NVWA Het CMV voert zowel actieve

als passieve surveillance uit Actieve surveillance bestaat uit periodieke

surveys van inheemse vectoren en het monitoren van plekken waar

exotische vectoren Nederland binnen kunnen komen zoals via de handel

in gebruikte banden Voor de passieve surveillance worden burgers
opgeroepen om exotische vectoren zoals de tijgermug en de reuzenteek

te melden

Voor een aantal pathogenen werden witte vlekken in de surveillance

geldentificeerd Om de surveillance van zoonotische pathogenen in

Nederland te versterken zijn daarom de volgende aandachtspunten en

aanbevelingen opgesteld

Top 20 pathogenen3 4 1

• Crimean Congo haemorrhagic fever virus voor dit exotische virus

wordt in Nederland op het moment geen surveillance uitgevoerd in

dieren In 2019 is de vector van dit virus Hyalomma teken enkele

keren gevonden in Nederland Deze teken zijn door het RIVM getest

op de aanwezigheid van Crimean Congo haemorrhagic fever virus

wat niet is aangetroffen Voor de toekomst is het belangrijk om deze

monitoring te onderhouden Daarnaast is het aan te bevelen de

bewustwording over de aanwezigheid van de vector te vergroten
onder de eigenaren van paarden en kleine herkauwers Op deze

manier kan de verspreiding van de vector en eventueel het virus zo

goed mogelijk worden gemonitord Tenslotte is het belangrijk om de

ontwikkelingen in verband met de verspreiding van zowel Hyalomma
teken als Crimean Congo haemorrhagic fever in het buitenland in de

gaten te houden

• Anaplasma phagocytophilunr voor deze bacterie bestaat in

Nederland in dieren geen surveillance Vanwege de hoge positie op

de EZIPS lijst is het aan te raden een centraal punt in te stellen waar

dierlijke casussen kunnen worden gemeld zodat de aantallen

dierlijke infecties kunnen worden gemonitord

• Leptospira interrogans de verschillende serovars van L interrogans
kunnen vanuit verschillende dierlijke bronnen diverse ziektebeelden

bij de mens veroorzaken Hetserovar Hardjo overgedragen door

rundvee veroorzaakt melkerskoorts Door intensieve surveillance en
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maatregelen zoals afvoer van besmette dieren is de incidentie van

L Hardjo zeer sterk teruggedrongen Het is aan te raden deze

aanpak te onderhouden omdat het risico op introductie aanwezig

blijft GD 2018

Vanuit knaagdieren veroorzaken verschillende serovars oa

Grippatyphosa Ictohaemorrhagiae en Copenhageni modderkoorts

en de ziekte van Weil De afgelopen jaren is voornamelijk in ratten

projectmatig en lokaal de aanwezigheid van Leptospira onderzocht

Maas et al 2018 Het is aan te bevelen deze surveillance

periodiek bijvoorbeeld eens per vijf jaar te herhalen om

verschuivingen in prevalence te kunnen detecteren

Naast de prevalence van Leptospira is ook de dichtheid van de

rattenpopulatie van invloed op het risico van leptospirose Om deze

dichtheid landelijk te monitoren is eind 2019 de Rattenmonitor

gelanceerd RIVM 2019

• Echinococcus multrlocularis gezien de uitbreiding van het

endemische gebied in Nederland en de ernstige kliniek bij mensen is

een periodieke risk based surveillance van canide wildlife vos

wasbeerhond wolf aan te bevelen

• Cryptosporidium parvum voor deze parasiet bestaat in dieren alleen

projectmatige surveillance De prevalence van Cryptosporidium is de

afgelopen jaren bij enkele diersoorten jonge kleine herkauwers

volwassen vleesrunderen onderzocht in het kader van het project
Surveillance Landbouwhuisdieren Cuperus etal 2019 Opsteegh et

al 2018 In 2020 zal Cryptosporidium worden meegenomen in het

Surveillance Landbouwhuisdieren project bij melkvee Daarnaast is

de aanwezigheid van Cryptosporidium bij paarden onderzocht als

onderdeel van het programma CIb 15 Uiterwijk et al 2019 Het

onderzoek in paarden en volwassen vleesrunderen toonde een zeer

lage prevalence of afwezigheid van de parasiet De methode om

Cryptosporidium aan te tonen in asymptomatische dierlijke dragers
is echter ver van optimaal In 2020 zal er bij RIVM Z8iO gewerkt
worden aan het ontwikkelen van een gevoeligere methode Wanneer

deze methode goed werkt is een intensivering van de surveillance bij
herkauwers aan te bevelen

• Yersinia pestis in 2019 is een risk assessment gepubliceerd naar de

risico s voor de volksgezondheid van geimporteerde exotische dieren

van Roon et al 2019 Yersinia pestis werd hier in de Top 5

geplaatst van pathogenen met het hoogste risico op introductie via

exotische dieren Het is daarom aan te bevelen om risk based

monitoring te verrichten bij zowel legaal als illegaal geimporteerde
exotische dieren die bekend reservoir zijn voor Yersinia pestis

• Toxoplasma gondii deze parasiet heeft een hoge ziektelast in

Nederland tweede in DALY s na Campylobacter Pijnacker etal

2019 Desondanks is er een onvolledig beeld wat betreft de

prevalentie van Toxoplasma in verschillende soorten

consumptiedieren wat risicoschatting en het invoeren van

preventiemaatregelen bemoeilijkt Het is daarom aan te bevelen om

een periodieke surveillance van Toxoplasma gondii in

landbouwhuisdieren in te voeren Indien er een goede relatie is
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tussen seropositiviteit en aanwezigheid van de parasiet zoals bij
varkens en kleine herkauwers kan deze surveillance op basis van

serologie worden uitgevoerd Opsteegh et al 2016 Bij runderen is

aangetoond dat de aanwezigheid van antilichamen geen goede
indicatie geeft van de werkelijke besmetting Opsteegh et al 2019

• Coxiella burnetti voor deze bacterie de veroorzaker van Q koorts

bestaat er naast een verplichte vaccinatie ook een verplichte
tankmelkmonitoring op melkgeiten en melkschapenbedrijven De

prevalentie in deze sectoren is dus goed in beeld Een diersoort die

buiten beeld blijft zijn echter de vleesschapen Het is aan te bevelen

om monitoring op te zetten voor deze sector en afhankelijk van de

resultaten deze monitoring te bestendigen

• Louping ill virus dit door teken overdraagbare virus komt vrijwel
uitsluitend voor op de Britse eilanden Het is aan te bevelen om

onder dierenartsen bewustwording te creeren dat dit virus eventueel

de oorzaak kan zijn van neurologische klachten bij schapen en geiten
en om het Louping ill virus mee te nemen in de diagnostiek Op deze

manier kan een eventuele introductie van het virus vroegtijdig
worden opgemerkt

• Voor Japans encefalitis virus Rift Valley Fever virus en Dobrava

Belgrade hantavirus is het volgens experts nog niet nodig om in

Nederland aanvullende surveillance activiteiten uitte voeren Wei

is het aan te bevelen de situatie in het buitenland met betrekking tot

uitbreiding van het endemisch gebied scherp in de gaten te houden

Aanvullende pathogenen uitTop 20 endemisch en Top 20 exotisch
3 4 2

• Chlamydia psittaci van 2014 2019 liep het project Plat4m 2Bt

psittacose Het project heeft veel inzicht gegeven in het voorkomen

en de verspreiding van C psittaci maar toch staan enkele vragen

nog open In Nederland worden papagaaiachtigen en duiven als

belangrijkste besmettingsbronnen voor mensen beschouwd Voor

een deel van de casussen wordt echter nooit een bron gevonden
Vermoed wordt dat hierbij wilde zang vogels een rol kunnen spelen
Het is aan te bevelen om een onderzoek op te starten naar de

prevalentie typering en het epidemiologisch belang van C psittaci

bij wilde vogels

• Mycobacterium avium in Nederland worden vleesvarkens in het

slachthuis gemonitord op tuberculeuze laesies Deze keuring is

echter niet bijzonder specifiek omdat ook andere pathogenen dan M

avium deze laesies kunnen veroorzaken In enkele slachthuizen

worden daarnaast steekproefsgewijs bloedmonsters afgenomen en

getest op M avium De prevalentie van M avium bij vleesvarkens

wordt laag op basis van deze gegevens laag ingeschat Het is echter

aan te bevelen om een project te starten waarin gegevens en

isolaten uit de beschreven dierlijke monitoring en nieuw op te starten

humane monitoring zie paragraaf 3 2 2 aan elkaar te koppelen om

op deze manier vragen rond bronattributie te kunnen beantwoorden

Pagina 26 van 13



367668

RIVM Briefrapport 2018 Rapportnummer

• West Nile virus zoals genoemd in paragraaf 3 2 2 is in 2019 een

landelijke werkgroep in het leven geroepen met zowel humane

veterinaire als vector experts om surveillance mogelijkheden voor dit

virus te bespreken en aan te bevelen
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Tabel S Overzicht van dierlijke en vector surveillance aanwezig in Nederland voor de geinventariseerde pathogenen
EZIPS

rank

2015

idate

Dierlijke
surveillance

aanwezig

Vector

surveillance

aanwezig

Type dier vector surveillancePathogeen Aanbevolen acties

Crimean Congo haemorrhagic fever virus V P testen van ingezonden Hyalomma
teken

Bewustwording eigenaren

paarden kleine herkauwers

verhogen op aanwezigheid vector

1 ±

Influenza A virus H5N1 A verplichte monitoring pluimvee
P wilde vogels

Onderhouden2 nvt

Japans encefalitis virus Situatie in het buitenland in de

gaten houden

3

P Monitoring Diergezondheid GD Onderhouden4 Streptococcus suis ± nvt

Rift Valley fever virus Situatie in het buitenland in de

gaten houden

5

Anaplasma phagocytophilum V A projectmatig in teken Onderhouden opzetten vrijwillig
meldpunt voor dierlijke casussen

6 ±

A voor L Hardjo verplichte certificering

melkveebedrijven meldingsplicht
A projectmatig in knaagdieren

Onderhouden L Hardjo

certificering opzetten periodieke

monitoring Leptospira in

knaagdieren

7 Leptospira interrogans ± nvt

Dobrava Belgrade hantavirus A projectmatig in knaagdieren Situatie in buitenland in de gaten
houden

8 ± nvt

Echinococcus mu tilocu aris Af projectmatig in wilde dieren Periodieke surveillance in wildlife9 ± nvt

P meldingsplicht slachtkeuring Onderhouden10 BSE nvt

Eastern equine encefalitis virus P meldingsplicht Onderhouden11

Cryptosporidium parvum A projectmatig in Surveillance

Landbouwhuisdieren project

Intensiveren surveillance bij
voornamelijk herkauwers

12 ± nvt

Opzetten risk based monitoring bij

import van exotische dieren en bij

13 Yersinia pestis nvt
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ratten uit vrachtschepen

Frandsella tularensis D P meldingsplicht A projectmatig in

wilde dieren

V A projectmatig in teken

Onderhouden14 ±

Campylobacter spp A verplichte monitoring bij

pluimveeslachterijen
A projectmatig in Surveillance

Landibouwhuisdieren project

Onderhouden15 nvt

Toxoplasma gondii Periodieke monitoring in

landbouwhuisd ieren

16 A projectmatig± nvt

Coxiella burnetti A verplichte tankmelkmonitoring

melkgeiten schapen

Onderhouden projectmatig
onderzoek in vleesschapen
opstarten

17

Capnocytohaga canimorsus18 nvt

Seoul hantavirus19 A projectmatig in ratten± nvt

Louping ill virus V A projectmatig in teken Veterinaire bewustwording bij

neurologische klachten van kleine

herkauwers

20 ±

Aanvullende pathogenen uit Top 20 endemisch

Chlamydia psittaci P meldingsplicht Onderhouden opzetten

projectmatige monitoring in

aanvullende reservoirs e g wilde

vogels

21 nvt

Giardia lamblia22 nvt

Mycobacterium avium A verplichte slachtkeuring beperkte

serologische bloedtest bij vleesvarkens

Projectmatig onderzoek naar

prevalentie en

typering bronattributie opstarten

23 nvt

Bartonella henselae24

Puumula hantavirus A projectmatig in knaagdieren Onderhouden26 ± nvt

European bat lyssa virus P meldingsplicht Onderhouden29 nvt
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Salmonella spp non typhoidal A verplichte monitoring bij
verschillende landbouwhuisdieren

P meldingsplicht pluimvee

Onderhouden31 nvt

Escherichia coli Shiga toxin producerend STEC A projectmatig in Surveillance

Landbouwhuisdieren project

Onderhouden33 ± nvt

Pasteurella multocida34 nvt

Yersinia enterocolitica35 nvt

Aanvullende pathogenen uit de Top 20 exotisch

Rabies virus klassiek P meldingsplicht Onderhouden24 nvt

Mycobacterium bo vis P meldingsplicht A slachthuiscontrole Onderhouden27 nvt

Brucella melitensis P meldingsplicht
A serologisch onderzoek kleine

herkauwers ter bewaking van vrij
statusf

Onderhouden30 nvt

Monkeypox virus P meldingsplicht Onderhouden32 nvt

California encefalitis virus38

West Nile virus Afwachten aanbevelingen West Nile

werkgroep

39

Rickettsia conorii A projectmatig in knaagdieren40 ±

Tick borne encefalitis virus D A projectmatig in wilde dieren

V A projectmatig in teken

Onderhouden44 ± ±

Rickettsia rickettsii A projectmatig in knaagdieren45 ±

48 Rocio virus

Western equine encefalitis virus P meldingsplicht Onderhouden50

Ljungan virus Parechovirus B51 nvt

Pathogenen exotisch endemisch tussen 2010 en 2015

Brucella suis P meldingsplicht
A verplichte monitoring bij Kl beren

voor export

Onderhouden28 nvt
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Lymphocytic choriomeningitis virus37 nvt

67 Erve virus nvt

Borellia miyamotoi V A projectmatig in teken81 ±

humane surveillance aanwezig ± humane surveillance beperkt of projectmatig aanwezig geen humane surveillance

D dier V vector P passieve surveillance A actieve surveillance

Vector surveillance het monitoren van de aanwezigheid van het pathogeen in de vector
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Condusie4

In Nederland is een uitgebreid panel aan humane diagnostische
methoden voor zoonotische pathogenen aanwezig
Voor de volgende endemische pathogenen zijn witte vlekken

geidentificeerd in de humane surveillance Echinococcus

multilocularis Campylobacter spp Toxoplasma gondii
Mycobacterium avium STEC Yersinia enterocoUtica en Tick borne

encefalitis virus

Bij Coxiella burnetti en Chlamydia psittaci speelt voornamelijk de

onderdiagnostisering bij longontsteking een belangrijke rol

Voor de exotische pathogenen zijn geen witte vlekken geidentificeerd
in de surveillance wel is het voor een aantal pathogenen belangrijk
om de bewustwording onder artsen te vergroten Crimean Congo

haemorrhagic fever virus Eastern equine encephalitis virus

Chlamydia psittaci en Rickettsia conorii

Voor een groot deel van de geinventariseerde zoonotische

pathogenen is in Nederland in dieren en vectoren diagnostiek

mogelijk
Voor een aantal hoog risico exotische pathogenen is het belangrijk
om in Nederland diagnostiek te ontwikkelen namelijk Crimean

Congo haemorrhagic fever virus Japans encefalitis virus en Eastern

equine encefalitis virus

Voor de volgende endemische pathogenen zijn witte vlekken

geidentificeerd in de dierlijke of vector surveillance Anaplasma

phagocytophilum Leptospira interrogans Echinoccus multilocularis

Cryptosporidium parvum Toxoplasma gondii Coxiella burnetti

Chlamydia psittaci en Mycobacterium avium

Wat betreft de exotische pathogenen zijn witte vlekken

geidentificeerd in de dierlijke of vector surveillance van Crimean

Congo haemorrhagic fever virus Louping ill virus en Yersinia pestis
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Agenda

1 Declaring the pandemic WHO Europe
2 Risk assessment ECDC

3 Mortality surveillance

4 Global and European surveillance strategy
5 Reporting to TESSy HQ
6 Experiences with sentinel surveillance and

situation updates
7 Laboratory supply shortages update and survey

results

8 Feedback and discussion AOB
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■

tl World Health Organization WHO Retweeted

Tedros Adhanom Ghebreyesus O ©DrTedros • 21 h

Today I briefed @WHO s Member States on 4COVID19 and our decision to

describe it as a pandemic We have made this assessment for two main

reasons

•the speed scale of transmission

the lack of political commitment in some countries to control it despite our

frequent warnings

C 194

\S

£C 2 4Ktl 1 2K

Show this thread
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ECDC Rapid Risk Assessment on

COVID 19 sixth update

■sas®

The risk of severe disease associated with

COVID 19 infection in the EU EEA and the

UK is considered
RAPID RISK ASSESSMENT

Novel coronavirus disease 2019 COVID 19

pandemic increased transmission

in the EU EEA sixth update
12 March 2020

■ Moderate for the general population

■ High for older adults and individuals with

chronic underlying conditions Summary

t of 1 Hsrdi2026 lid SM cssas td 0«M6 l5wsrs ispatod nosUttkk bv moiatfw

Hwe ars ns vsebnst abb and thee is Ms sdsci an tte Asdnsnsss of ndeinul «nts

The risk of healthcare system capacity being
exceeded in the EU EEA and the UK in the

coming weeks is considered high

The risk of transmission of COVID 19 in

health and social institutions with large
vulnerable populations is considered high
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Measures to mitigate the impact of the ffv

pandemic
c 6c
Ml Hi‘fSRssi

• Social distancing measures

■ Protect hospitals and long-
term care facilities

i

■ Risk communication
u

C

S
■ Rational approaches in case

of constraints shortages

Z

i

Healthcare capacity
S h

■ Robust surveillance

hip

Number of days since first case
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^eoeScWHO Euro mortality
■

jfe’l World Health

Organization
i

i

n
COVID 19 mortality surveillanceH
r
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JL ][ H

Patient ID ■ Date ot birth ■

Age years if date of birth not available —[_
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Global and European surveillance

strategy
v IT

c 6c
Mi sKjSjwi w°

Test hospitalised SARI cases

Use sentinel ILI ARI syndromic surveillance

Test specimens from sentinel surveillance

Keep reporting case based data as long as

possible at least minimum dataset

Start reporting aggr COVID 19 data from sentinel

and SARI
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TESSy reporting

As of 13 45 on 13 March

6 199 cases 8 deaths

No data from Italy since start of outbreak in

Northern Italy

Epidemic intelligence
28 358 cases 1 191 deaths

Excluding Italy 13 245 175 deaths
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Metadata update 6 March

Case based

• Updated according to WHO case report form

• Simplified
• Possible to report limited dataset

Aggregated reporting
• According to WHO aggregate reporting template
• In addition variables on testing in sentinel sites

SARI ICU surveillance
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Plan for reporting of data

• Case based data NCOV recordtype vl or 2
• Full variable set if feasible

• Mandatory variables

• Reminder end of the week

• Aggregated data NCOVAGGR
• If reporting case based data report only testing

sentinel SARI ICU data

• If ^reporting case based data report all variables

• Deadline Wednesday 12 00 noon

Instructions will be sent by email
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^eoeScReporting overview
■

Member State Case report form Aggregated data Sentinel surveillance

Daily cases and deaths only Weekly

ECDC reports to WHO HQ daily
based on official country reports

EU EEA TESSy TESSy TESSy

includes reporting of qualitiative indicator of level of transmission no cases sporadic cases clusters of cases community transmission
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Experiences with sentinel surveillance

and situation updates
C Oc
Mi sKjSjwi w°

Feedback Member States
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Laboratory shortages

Sampling material

• use one swab per patient for sampling

sample oropharynx throat and nasopharynx
with one swab

PPE

• BSL2 requirement for sample preparation
• No FFP2 and FFP3 required for laboratory personnel
• Working in the laminar hood

• Shortages reported for goggles gowns surgical
masks respirators aprons
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Laboratory shortages

• Plastic consumables

• RNA extraction

• RT PCR
• primers probes positive controls WHO

distribution

•

enzymes

• Machine time

• Institutional arrangements

• Personnel
• Students trainees retirees shift work
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RT PCR testing

1 If you have local transmission and sufficient resources

• expand and test the sentinel ARI ILI specimens for COVID 19
and all SARI hospitalised patients

• continue performing confirmatory test in the local laboratories
• pool specimens of a single patient
• continue expanding laboratory capacity
• continue to validate commercial tests

• continue to test for influenza and other respiratory viruses

2 If you have widespread transmission

• focus testing the hospitalised cases but continue testing ARI ILI
as long as possible

• confirm the inconclusive
• continue to test for influenza and other respiratory viruses
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Commercial assays

Many commercial molecular assays on the market

• How do the countries use them

• Have you done validation

Anybody to volunteer to join efforts on an

validation inventory

Please email @ecdc europa eu10 2e
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Sequencing
• WGS sequencing preferred to monitor all primer and

probe sites

• INSaFLU set up for WGS analysis
https insaflu insa pt

• Upload sequences to GISAID

• Visualisation tools available at Nextstrain

https nextstrain orQ ncov

• ECDC has a contractor available to support WGS

sequencing
Please email

if you need support for WGS

@ecdc europa eu10X26
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Chat points I

Germany
Online questionaire for mortality surveilla
to ECDC again

nee does this mean reporting to WHO AND via Tessy

from EOC Manager to everyone

ECDC shares all TESSy data to WHO ind mortality
from

In the Netherlands so far 4 swabs positive in primary care sentinel III surveillance in different
areas

from

to everyone10 2e

to everyone10 2e

4 out of how many tested understanding the extent of community transmission would
tell when the IlI ARY system is sensitive enough to be used as monitoring system

from

10 2e

to everyone10 2e

400 ILI patients swabbed so approximately 1 positive
from 10 2e to everyone

and what guidelines about PPE are you sending to GP to continue the influenza surveillance

from Norway to everyone

The laboratories stop testing for influenza in order to save reagents In Norway it is not
recommended to seek medical care if not in need We will loose ILI data and labdata both on

influenza and Corona
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Chat points II

Scotland to everyone10 2e

We are starting to hear from some GPs that some individuals with ILI are phoning the practices
and then adviced to stay home therefore not coming to practice and not swabbed

from
10 2e

ito everyone

are the phone consultations included in the sentinel syndromic data

to everyone

@ 10 2e

from 10 2e

Same situation in Denmark from yesterday
from to everyone10 2e

If patients are advised to call a number then the local PH authority can organise to test a

number of them to assess the proportion positive for COVID 19

from GR to everyone
10 2e

Is it a commercial kit for serology
from to everyone10 2e

BEE are you also thinking of analysing residual sera from the general population having a

few snapshots of the situation in the population can be essential for predicting the course of the

epidemic
from

yes this plan is already in place ie oooulation based residual sera collected last fall and
another population based this spring URsal is our immunologist in charge of the lab
methods development

to everyone10 2e

10 2e
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Participants

10 2e
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Novel coronavirus SARS CoV 2

Surveillance Strategy

Key messages

Establish or strengthen surveillance systems for acute respirator infection influenza like illness

virological surveillance and severe acute respiratory infection all hospitalised or in intensive care units

Increase the proportion of the population covered by sentinel surveillance for acute respiratory
infection influenza like illness in order to increase the sensitivity of the surveillance system

Continue repurposed sentinel ARI ILI and virological influenza surveillance systems for COVID 19

beyond week 20

Increase the proportion of patients from primary care with acute respiratory infection influenza like

illness who are sampled and test all specimens for COVID 19 in order to detect as early as possible
community transmission of COVID 19

Test all patients hospitalised with severe acute respiratory infection for COVID 19 in order to detect

possible community transmission of COVID 19

Plan for surveillance approaches in case of limited availability of laboratory and human resources

Background
This document outlines the proposed strategies for surveillance to be implemented in Member States during the

various phases of the COVID 19 epidemic Surveillance data are essential in order to inform specific public health

actions This document describes the surveillance objectives for each phase of the epidemic based on scenarios

explained in the Annex together with relevant methods for achieving those objectives

Surveillance strategy

Preparatory work

Countries need to ensure that regional and national data collection systems are established for rapid reporting of

key epidemiological and clinical information on COVID 19 cases This includes development or adaptation of data

collection instruments such as electronic forms data storage and reporting systems in clinical and laboratory
settings procedures for data collection and training of staff When the number of reported cases are small the

priority is to implement a case based reporting system in order to allow for collection of detailed data on cases
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including exposure information demographic data clinical symptoms pre existing conditions possible place of

infection hospitalisation severity links to other confirmed cases and clinical outcome Mechanisms to allow the

reporting of clinical outcome of cases should be established in advance The data collection system should be

able to collect variables required forTESSy reporting which are based on the WHO case reporting form [1 2]

Considering the likelihood of eventual widespread transmission countries should also plan for a reduced case

based dataset to facilitate reporting if healthcare systems become under pressure While countries should plan
for maintaining case based reporting for as long as possible aggregated reporting forms and mechanisms should

be developed if these can reduce the burden on healthcare personnel when under pressure

Sentinel syndromic and virological surveillance of patients with acute respiratory infection ARI and or influenza-

like illness III visiting sentinel outpatient practices primary care will likely be a main source of data when

transmission becomes widespread Countries should therefore assess sentinel surveillance systems to ensure that

they are resilient and able to function in case of widespread transmission of COVID 19 and pressure on

healthcare services The influenza sentinel surveillance system should be strengthened and expanded where

possible to increase population coverage Samples from sentinel sites should be tested for COVID 19 in order to

allow for monitoring of spread and intensity of COVID 19 infection The proportion of positives with COVID 19

among patients presenting with IU or ARI or in the population where population denominators are known

should be monitored

Similarly hospital based surveillance systems monitoring hospitalized severe acute respiratory infections SARI

or ICU admissions should be established or strengthened All SARI cases presenting in hospital especially ones

admitted to ICUs should be tested for COVID 19 Procedures for reporting of data on SARI cases including
clinical management such as ICU admission and ventilation COVID 19 testing and outcome should be

established ideally through a system covering all hospitals involved in management of COVID 19 patients
Furthermore it is important to establish representative population based hospital surveillance systems in order

to estimate severity mortality and to measure the effectiveness and impact of public health measures on these

indicators

Surveillance systems for ARI ILi and SARI should be extended throughout the year if the systems usually
operate until week 20 Participating clinicians and hospitals should be appropriately trained and have adequate
resources

For all surveillance systems countries need to ensure that systems are resilient in case of rapid increase in the

number of cases and the eventual possibility of widespread transmission in the country and resulting pressures
on healthcare workers and systems This could be achieved by developing automated reporting systems from

regional to national to international level to ensure data is transferred to all levels rapidly and within minimal

input Additional staff also need to be trained to be able to report data in case of significant absenteeism during
the outbreak Finally datasets with reduced numbers of variables and or aggregated reporting could reduce

burden on staff and ensure that data continue to be reported even during the peak of the outbreak The reduced

dataset to be reported in TESSy is described in the reporting protocol

Monitoring systems of all cause excess mortality in the population should also be maintained reviewed or

developed in order to be able to detect any excess mortality linked to COVID 19 by age group Protocols and

algorithms have been developed by EuroMOMO which can support and provide rapid assessment of excess all

cause mortality by country in participating Member States Member States not yet participating and reporting
data on all cause excess mortality are encouraged to initiate the collection of mortality data in their country and

join the EuroMoMo network

Templates for weekly reports analysing surveillance data should be developed considering the different

scenarios

Initial phase of the epidemic scenario 1

Surveillance objectives

early detection of cases in order to limit onward transmission

early detection of community transmission in order to prevent further spread
rapid assessment of epidemiological clinical and virological features of earliest cases to estimate case

severity and transmissibility and to detect chains of transmission especially in healthcare settings in

order to guide decision making preparedness and response activities

to identify and monitor changes in risk groups

provide data to inform real time modelling to predict and inform optimal interventions to mitigate impact
and detect transmission in the general population in order to guide decision making preparedness and

response activities
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Surveillance methods approach
Surveillance of confirmed cases the ECDC WHO case definition for suspect cases aims to be sensitive i e

irrespective of severity with testing based on geographical exposure criteria or exposure to known cases in

order to detect importation from risk areas and local clusters Geographical risk areas are defined based on self

assessment by EU Member States reported in EWRS and published on the ECDC website for EU EEA countries

and on the WHO situation report for non EU EEA countries [3]

Probable and confirmed cases of COVID 19 infections using the case definition should be reported within 24

hours of identification through the Early Warning and Response System EWRS and IHR notification Data on

cases should be reported in TESSy ideally within 72 hours Case based data should be reported with the full set

of variables including the place of infection at NITTS3 level or equivalent GAUL When the number of cases

increases and reporting all variables on cases in TESSy is no longer feasible a reduced dataset should be

collected and reported at national level and in TESSy The reduced dataset is described in the TESSy reporting
protocol Alternatively countries may collect data on a limited set of variables initially and then update cases in

national systems and TESSy with additional variables at a later stage

Contact tracing In the early phases of the epidemic detailed data on contact tracing activities should be

collected at regional and national level Web based tools such as Go data can support such investigations These

data will allow for better delineation of clusters of cases and allow for assessment of transmission patterns as

well as further scientific studies Data from contact tracing investigations can provide evidence on when to

change from a containment approach to mitigation

Sentinel syndromic and virological surveillance Syndromic based surveillance collects data on number of

patients with ARI or IU symptoms visiting sentinel outpatient practices Although the sentinel practices are

considered to be representative in many countries the system covers only 1 5 of the population A subset of

these patients are included in the virological testing and are swabbed for further testing in dedicated national

influenza reference laboratories for influenza and other respiratory viruses The syndromic and virological system
is considered of limited sensitivity due to a low coverage of the population and limited sampling and is unlikely to

be able to detect low level local transmission However countries should integrate testing for COVID 19 into

existing surveillance systems and test all samples from influenza outpatient sentinel sites for COVID 19 virus

irrespectively of travel This will allow countries to identify increasing levels of spread among the population and

asses the level of outpatient visits with IU ARI particularly during the spring and summer when influenza is

circulation at low levels Where possible the number of sentinel sites collecting syndromic data and virological
specimens should be expanded to increase population coverage and the number of collected samples

Virological detection should be performed by RT PCR assay of at least one gene target and confirmation of

positive result by a separate gene target The assay could be an integrated multiplex RT PCR assay with multiple
gene targets The virological surveillance should include also sequencing of subset of viruses The subset for

virological characterisation should include specimens representing different times in the epidemic age groups

geographical areas of the country and different levels of clinical symptoms The sequence results should be

deposited in GISAID

Laboratory data collected should include the number of COVID 19 tests performed from this sentinel system as

well as the number of positive tests ILI ARI data should continue to be reported in TESSy following the influenza

reporting protocol Virological data should be reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19

aggregate reporting including zero reporting if no COVID 19 cases are identified Any cases detected through
sentinel surveillance should also be reported through case reporting at this stage as described in the previous

paragraph and contact tracing performed according to national guidance

Detection and assessment of community transmission Detecting community transmission of COVID 19 is

challenging as the suspect case definition is based on travel links severe cases may present only when

significant community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion
of the population and might not be sensitive enough to detect ongoing low level community transmission

Approaches to detect community transmission could include

• Telephone helplines data on calls to regional national healthcare telephone helplines could be analysed
to provide an indication of increases of ARI IU regionally and nationally Statistical methods could be

used to detect changes in trends The helplines could also be used to sample a proportion of cases

fitting the ARI IU case definition in order to provide indication of community transmission of COVID 19

In situations where community transmission is suspected to be occurring eg SARI cases detected the

proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide a more comprehensive
assessment

• Enhanced local syndromic IU ARI based surveillance once cases are detected without links to known

areas with community transmission the level of community transmission of COVID 19 locally should be

assessed This assessment should include as many general practices in the defined geographical area

for example a municipality as possible for a limited time period such as two weeks The general
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practices should sample a proportion of ARI IU cases irrespectively of their travel history and these

samples should be tested for COVID 19 Data on such investigations should be summarised and posted
on EWRS to allow Member States to assess the risk of community transmission in the area The results

from these assessments can inform Member States on whether contact tracing is still a viable response
in the area

Hospital SARI surveillance All patients admitted to hospitals all wards or ICU with SARI should be tested

for COVID 19 Testing data on SARI cases and or ICU SARI cases should be collected either via comprehensive
surveillance or sentinel hospitals Data collected should include at a minimum the number of COVID 19 tests

performed among patients with SARI and the number of positive tests These data should be reported in TESSy
on a weekly basis In addition countries could consider collecting data on the total number of SARI in all

hospitals in the country and the bed occupancy as indicators of COVID 19 spread and burden on the healthcare

system Enhanced surveillance of SARI cases should be considered to identify risk groups for COVID 19 risk

factors for severe illness and poor outcome Such data are collected through the case based reporting as

described

Additional investigations Considering the lack of knowledge on key parameters which could inform the

response every possibility should be considered to investigate initial cases and clusters in a country to build on

the evidence base and inform control measures Important information include the proportion of asymptomatic
cases the role of children in transmission dynamics and risk factors for severe infection These data could be

obtained through household transmission studies and investigations in schools if cases among children are

detected Such studies could include a serological component to allow for validation of serological assays which

could be of crucial importance in answering many epidemiological questions relevant for informing response
measures

Advanced phase of the epidemic scenarios 2 4

Surveillance objectives
• monitor the intensity and geographical spread of COVID 19 in the population
• detect nosocomial outbreaks

• identify and monitor changes in risk groups
• measure the impact on population and the healthcare system and to measure the impact of any

mitigation measures

• monitor viral changes

Surveillance methods approach
Surveillance of confirmed cases although case finding based on the surveillance case definition might still be

of benefit in areas with ongoing community transmission limited resources for testing might mean that this

cannot be comprehensive Such surveillance is therefore unlikely to give a full picture of the epidemiology of

COVID 19 Despite this the data can be useful to assess risk groups and inform control measures Surveillance

systems should be able to capture information on affected healthcare workers Surveillance of confirmed cases

and national and international reporting of these data should therefore continue as long as possible At this

stage it is likely that detailed reporting is not feasible and a reduced dataset should be used for case based

reporting at national level and in TESSy Countries might also decide to collect aggregated data on confirmed

cases at national level once the number of reported cases increases These data can also be reported through
TESSy The number of samples tested for COVID 19 should also be collected

Detection and assessment of community transmission Detecting community transmission of COVID 19 is

challenging as the suspect case definition is based on travel links Severe cases may present only when

significant community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion
of the population and might not be sensitive enough to detect ongoing low level community transmission

Approaches to detecting community transmission could include

• Telephone helplines data on calls to regional national healthcare telephone helplines could be

analysed to provide an indication of increases of ARI ILI regionally and nationally Statistical methods

could be used to detect changes in trends The helplines could also be used to sample a proportion of

cases fitting the ARI ILI case definition in order to provide indication of community transmission of

COVID 19 In situations where community transmission is suspected to be occurring e g SARI cases

detected the proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide a more

comprehensive assessment

• Enhanced local syndromic ILI ARI based surveillance once cases are detected without links to

known areas with community transmission the local level of community transmission of COVID 19 should

be assessed This assessment should include as many general practices in the defined geographical area

for example a municipality as possible for a limited time period such as two weeks The general
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practices should sample a proportion of ARI ILI cases irrespective of their travel history and these

samples should be tested for COVID 19 Data on such investigations should be summarised and posted
on EWRS to allow Member States to assess the risk of community transmission in the area The results

from these assessments can inform Member States on whether contact tracing is still a viable response in

the area

Sentinel syndromic and virological surveillance with increasing transmission it is likely that sentinel

syndromic and virological surveillance will become increasingly more important in order to assess intensity and

spread of infection Tlie number of outpatient sentinel sites should be increased to improve coverage of the

population under syndromic surveillance Data on the number of patients visiting with ILI ARI symptoms will

provide information on spread and intensity as well as the most affected age groups in primary care These data

should continue to be reported in TESSy according to the influenza protocol Data on the number of COVID 19

tests performed and number of positive tests from sentinel surveillance should continue to be collected and

reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19 reporting

If healthcare authorities recommend that patients with ARI ILI do not visit general practitioners there could be a

significant impact on ARI ILI surveillance systems and sentinel surveillance might not be suitable to monitor

COVID 19 intensity and spread In these circumstances sentinel general practices consulted through telephone
could report at least the number and proportion of telephone consultations due to ARI ILI In addition sites

where ARI ILI patients are directed and tested e g dedicated testing centres should be included in the

surveillance although historical data will not be available for comparison Monitoring of healthcare telephone
helplines as described above ideally with linked systematic sampling could be an alternative or complementary
approach

Depending on the resources virological detection by RT PCR assay could be reduced to single gene target

testing For the specimens where the first gene test is technically not interpretable or the cycle threshold value is

above 35 confirmation of positive results should be performed by a separate gene target or repeated sampling
should be performed The subset for virological characterisation including sequencing should include specimens
representing different times age groups geographical areas of countries and different levels of clinical

symptoms in order to monitor viral changes If sequencing is not feasible in the short term during the epidemic
the specimens should be kept for later sequencing of a subset of viruses

Hospital SARI surveillance all hospitalised patients with SARI should be tested for SARS CoV 2 virus

irrespective of travel history in order to detect community transmission detect nosocomial outbreaks and to

monitor intensity and impact Testing data on SARI cases and or ICU SARI cases should be collected either via

comprehensive surveillance or sentinel hospitals Data collected should include at a minimum the number of

COVID 19 tests performed among patients with SARI and the number of positive tests These data should be

reported in TESSy on a weekly basis Enhanced surveillance of SARI cases can be used to identify risk groups for

COVID 19 risk factors for severe illness and poor outcome

Indicators for monitoring Countries should collect basic indicators from each region on transmissibility
seriousness and impact of the disease [4] Transmissibility can be based on ILI ARI rates seriousness on

hospitalisation or ICU admission rates and impact on how hospitals are coping with the burden of COVID 19

infections The assessment of the impact on hospitals should be based on bed occupancy levels in hospitals and
intensive care units and the capacity for ventilation and could use simple indicators such as capacity sufficient

or overwhelmed These indicators would inform decisions on social distancing and quarantine measures which

would need to be taken in the context of large pressures on public health services The indicators should be

collated at national level and reported at EU level

Excess mortality surveillance Monitoring of all cause or specific excess mortality is essential at this stage in

order to assess the impact of the epidemic in addition to monitoring deaths among confirmed cases

Dissemination of surveillance data Results from surveillance activities should be reported regularly to

stakeholders and policy makers in order to inform control strategies During the initial phase extremely high
demand for information from the public stakeholders and policy makers will mean that daily reports or regularly
updated dashboards are required Weekly surveillance reports should also be developed collating data from

multiple surveillance sources including ARI ILI sentinel surveillance SARI surveillance virological surveillance

case based surveillance as long as this is implemented mortality data and qualitative indicators on the burden

in hospitals and intensive care units At the EU level similar reports will be produced only a weekly basis and

published on the ECDC website

Limited resources in general surveillance data should continue to be collected at the most detailed level

possible as long as capacity allows in order to provide the best evidence for control interventions When

resources are limited countries should move to more limited datasets as described above and eventually to

aggregate reporting where this reduces burden
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A number of countries have reported shortages of laboratory reagents and resources for COVID 19 testing Such

shortages could become more acute in the context of large increases in cases In circumstances with shortages
testing capacity should be reserved for more severe cases and hospital use and SARI cases

If there is no capacity for testing of samples from sentinel clinics sentinel syndromic surveillance for ARI ILI

through sentinel general practices and or telephone helplines should be used to assess the intensity and spread
of infection This might be challenging if influenza and or other respiratory pathogens are co circulating If

testing capacity remains in hospitals or intensive care units then SARI ICU surveillance should be used for

surveillance purposes In the event that no testing capacity remains at all in hospitals the qualitative indicators

described above could be used
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Annex Description of scenarios 0 4

Scenario 0 describes a situation with no reported cases in the country and multiple introductions and or

community transmission elsewhere in Europe At this stage the main objective for public health measures should

be to enable rapid detection and isolation of individual cases to prevent domestic transmission chains and to

prepare for the response once cases are detected in the country As of 2 March 2020 several EU EEA countries

had not reported cases and are therefore presumed to be in this scenario

Scenario 1 describes a situation with multiple introductions and limited local transmission in the country

Despite the introductions there is no apparent sustained transmission only second generation cases observed or

transmission within sporadic contained clusters with known epidemiological links In this situation the objective
is containment of the outbreak by blocking transmission opportunities through early detection of imported and

locally transmitted COVID 19 cases in order to try to avoid or at least delay the spread of infection and the

associated burden on healthcare systems Delaying the start of local transmission will allow the current influenza

season to end freeing up some healthcare capacity As of 2 March 2020 several EU EEA countries had reported
limited local transmission and were considered to be in this scenario

Scenario 2 describes a situation with increasing number of introductions and of more widespread reports of

localised human to human transmission in the country more than two generations of cases outside of sporadic
clusters with known epidemiological links In this situation the objective remains to contain where practicable
and otherwise slow down the transmission of the infection and to monitor viral changes This will increase the

time available for development production and distribution of PPE and effective therapeutic options and would

play a crucial role in reducing the burden on the healthcare system and other sectors particularly if wider

transmission of COVID 19 is delayed beyond the ongoing influenza season A reduced burden would also allow

for more time to increase laboratory capacity and increase surge capacity in healthcare services All these

measures will facilitate effective treatment of infected patients [5] Rapid collection and analysis of

epidemiological and virological data will enable targeting of measures in this scenario and later Within EU EEA

countries Italy is currently in this scenario Other countries in the EU EEA might also be in this scenario which

may have undetected transmission ongoing due to lower level of case detection

Scenario 3 describes a situation with localised outbreaks which start to merge becoming indistinct In this

scenario there is sustained human to human transmission in the country more than two generations of cases

outside of sporadic clusters with known epidemiological links and an increasing pressure on healthcare systems
The objective at this stage is to mitigate the impact of the outbreak by decreasing the burden on healthcare

systems protect populations at risk of severe disease and to monitor viral changes At the same time

operational research should guide developing better and more efficient diagnostic and treatment options

Scenario 4 describes a situation with widespread sustained transmission where healthcare systems are over-

burdened due to a large demand for emergency healthcare services a strained ICU capacity overworked

healthcare workers and reduced staff availability due to illness lack of PPE and lack of diagnostic testing

capacity The objective at this stage is still to mitigate the impact of the outbreak decrease the burden on

healthcare services protect populations at risk of severe disease and reduce excess mortality
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Introduction

This Reporting Protocol is for the continuous data collection of COVID 19 infections in the EU EEA

and the UK It includes the information requested in the updated Case Reporting Form published by
WHO on 27 February 2020 Cases to be reported include probable and confirmed cases according to

the current global case definition

Probable case A suspected case for whom testing for virus causing COVID 19 is inconclusive

according to the test results reported by the laboratory or for whom testing was positive on a pan

coronavirus assay

Confirmed case A person with laboratory confirmation of virus causing COVID 19 infection

irrespective of clinical signs and symptoms

Data on suspected cases are not collected in TESSy

Case based data should be reported to TESSy within 72 hours of the case identification and records

should be updated once additional data becomes available for example related to outcome

Aggregate testing data should be reported every Wednesday by 12 00 noon for cases tested the

previous week Monday to Sunday and updated retrospectively

ECDC s Reporting Protocols are data collection guidelines for reporting countries data managers

The Sun eillance Protocol for COVID 19 is the WHO document Global Surveillance for human

infection with novel coronavirus 2019 nCo J

Aim

To support the timely reporting of key information on cases of COVID 19 identified in the EU EEA

Objectives

• To describe key epidemiological characteristics and indicators such as source of infection

transmissibility clinical spectrum severity risk factors for infection and for severity of cases

of COVID 19 infections detected in European countries

How to use this document

This Reporting Protocol provides information for reporting countries data managers in three main

sections

• Reporting to TESSy contains guidelines on how to prepare data for submission to TESSy
deadlines subject specific information e g new changes to metadata and links to further

information

• Annex 1 contains

o A history of metadata changes for the subject s covered by this Reporting Protocol

o The metadata set for the subject s covered by this Reporting Protocol

Finding further information

© Paragraphs denoted by the information icon tell where you can find further information

Updated links to all the schedules documentation and training materials mentioned in this Reporting
Protocol are included in the TESSy Technical Guidelines Tools see the menu Technical Guidelines

and Tools when logged in TESSy including

• Metadata sets and history

Page 3 of 24
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• Tutorials for data transformation using respectively Excel and Access

• TESSy user documentation

• CSVand XML transport protocols

Copyright

© European Centre for Disease Prevention and Control 20202020 Reproduction is authorised

provided the source is acknowledged

Page 4 of 24
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Reporting to TESSy

This section provides both an overview of the TESSy reporting process and tips on where you can find

useful information

The overall process is

1 Familiarise yourself with the data collection deadlines

2 Prepare export and transform your data

3 Check that your data comply with the metadata

4 Check that your data source profile is up to date

5 Submit your fiie s to TESSy
6 Finalise and approve your submission Data collection schedule

© The data collection for COVID 19 is continuous within 24 hours from case identification

Who what and when to report

Countries should report to ECDC and the WHO Regional Office for Europe every case of COVID 19

meeting the current case definition for a probable or confirmed case The data should be reported as

case based data recordtype NCOV recordtype versions 1 or 2 using the full set of variables as long
as feasible If countries are unable to report the full set of variables countries should report only the

mandatory variables recordtype NCOV recordtype versions 2 Age PlaceOflnfection Precondition

Hospitalisation IntensiveCare Outcome and RespSupport UNK is allowed Case based data should

be reported within 72 hours of diagnosis where possible

In addition Member States should as soon as possible report using the aggregated recordtype
NCOVAGGR the following variables

• Total number of tests TestedAII

• Total number tested in influenza sentinel surveillance TestedSentinel

• Total number positive in influenza sentinel surveillance PositiveSentinel

• Number tested among hospitalised SARI patients by agegroup

• Number positive among hospitalised SARI patients by agegroup

• Description of SARI surveillance system DescriptionSARI

When Member States stop collecting case based data on probable and confirmed cases aggregated
data should be reported using the aggregated recordtype NCOVAGGR for all variables ie number of

cases and deaths by age group total number hospitalised total number ventilated total number

discharged sex ratio for cases and deaths

For the aggregated recordtype data should be aggregated by week of sampling and reported to

TESSy once a week The deadline for reporting is Wednesday 12 00 noon to report data for cases

notified during the previous week

Please note that case based data should be updated when outcome Information becomes

available ECDC will send reminders when outcome is marked as STILLTREATMENT for

two weeks after reporting

Preparing data

Data on COVID 19 cases may be entered directly in TESSy for individual cases Manually create a

record For any batch reporting by file upload CSV or XML format after you have exported the

data from your national database you need to ensure that the data are in a format that TESSy can

accept

Page 5 of 24
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Checking metadata

The TESSy metadata define the fields and data formats that are valid as input to TESSy for a given

subject

As requirements to the data to be shared among TESSy users change the data changes needed to

support the new requirements are identified and agreed upon between the National Surveillance

Contact Points the Network Coordination Groups and ECDC s Disease Experts and then implemented
as changes to the TESSy metadata

In order to ensure that your data can be saved correctly in TESSy you therefore need to check that

your data are correctly formatted according to the most recent metadata set

Changes to the metadata for the subject of this Reporting Protocol are described in

• Changes to current metadata changes since the last Reporting Protocol

• Annex 1 Metadata change history all preceding changes

It is especially important to focus on

• Field formats

Many fields require that data are formatted in a specific way For example dates must be in the

YYYY MM DD format dates in the DD MM YYYY format will be rejected

• Coded values

Some fields only permit the use of specific values coded values For example M F UNK or

Other are the coded values for Gender and any other value in a Genderf\e\ h will be rejected

The metadata file contains all the definitions and rules you need to comply with to format your data

correctly for every subject usually a disease The file can be downloaded as an Excel file from the

TESSy documents website

By filtering the fields in the file by subject you can see the fields required for your subject and the

rules applying to these fields

© The Tessy User Guide1 provides an overview of how you work with the metadata file and the

TESSy user documentation provides in depth details on metadata

Submitting your data

Data are submitted through the TESSy web interface go to Upload Previously reported data can

be consulted through TESSy go to Review

Query Network workspaceUpload My profile Documents

© The Tessy User Guide2 provides an overview of how you submit files to TESSy and the TESSy
user documentation provides in depth descriptions of all the upload methods

Finalising your submission

The compliance of your data with the validation rules in the metadata is checked automatically during
the data upload process

1TESSy User Guide available at

https tessy ecdc europa eu TessyHelp HelpAndManuals TESSy 20_User_Guide_v3 28 pdf

2TESSy User Guide available at

https tessy ecdc europa eu TessyHelp HelpAndManuals TESSy 20_User_Guide_v3 28 pdf

Page 6 of 24
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The result of your upload i e rejected or validated is displayed immediately after the conclusion

of the check in the Validation details webpage Please review the result carefully

• If your file has been rejected there will be a message explaining each instance of non

compliance with the metadata that you need to correct

• If your file has been validated there might be warnings and remarks relating to possible data

quality issues or to potential overwriting of existing records that you should consider

When you file has been validated and you are satisfied that all corrections have been made please
ensure prompt approval unapproved uploads can block for the approval of other uploads

© The TESSy user documentation provides information on reviewing validation results and adjusting

reporting periods to avoid overwriting existing records

TESSy HelpDesk

Emai I vw\miaecdc europa eu

Telephone number 46 0 8 5860 1601

Availability 9 00 16 00 Stockholm time Monday to Friday except ECDC Holidays

Page 7 of 24
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Changes to COVID 19 disease metadata

RecordType Version 2 Major revision

• Implementation of updated WHO case reporting and follow up form

• Simplification of metadata by removal of complex fields and variables which are not relevant

for updated WHO case report form

• Implementation of aggregated recordtype for collection of sentinel surveillance data and SARI

data

The recordtype version has changed to 2 It will be possible to report using recordtype version 1

however this recordtype version will eventually be deactivated

© Information on changes to the metadata for other subjects is available on the TESSy
documentation website

Page 8 of 24
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Annex 1 Coronavirus disease 2019 COVID 19

metadata

Revisions of COVID 19 disease metadata set

The COVID 19 metadata have been developed based on WHO case reporting form3 The most recent

metadata set is available from the TESSy website under technical guidelines and tools tab as shown

below

EHi II ReportsUpload Network workspace My profileHome Review Documents

Communication Guides And Training Disease Specific Technical Guidelines a Tools Contact Help DeskGeneral Documents

Current record type versions

Table 1 shows the record type versions to be used when reporting COVID 19 Record type NCOV

data to TESSy

Table 1 COVID 19 record type versions

Record Case based

record type version

NCOV 2

NCOV 1

NCOV metadata change history

When you open a metadata set the Excel file has a tab Changes recording historical changes

Changes Understanding validation rules Validation rules I Data sources 2018 12 07READ ME

3 World Health Organization 2020 Interim case reporting form for 2019 Novel Coronavirus 2019 nCoV of confirmed and

probable cases available at https www who int docs default source coronaviruse 20200121 2019 ncov reporting
form pdf sfvrsn 96eff954_4

Page 9 of 24



367673

NCOV metadata

The NCOV metadata recordtype verion 2 has only one level The fields which were previously
implemented as complex fields are now implemented as repeatable fields

Common TESSy variables

Record Identifier mandatory

Field Recordld

Coding Text max 80 characters

The record identifier is provided by the Member State It must be

■ unique within the national COVID 19 disease surveillance system

■

anonymous

Record type mandatory

Field RecordType

Coding

The record type defines the structure and the format of the data reported The record types are

defined by ECDC and are related to the subject Only valid combinations of subject record type and

data source are accepted

NCOV

Record type version

Field RecordTypeVersion

Coding

The version of the record type defines the current structure of the data reported If the dataset is

changed the version changes to the next higher integer The current version of the NCOV record

type is 2

This variable is not mandatory as TESSy concludes the record type version from the metadataset

indicated The variable RecordTypeVersion allows to override this default

2

Subject mandatory

Field Subject

Coding

The subject describes the disease to be reported

NCOV

Data source mandatory

Field DataSource

Coding
National Coordinator

The data source specifies the surveillance system from which the data originates and is generated
and revised updated by the national contact point for surveillance in each Member State The

descriptions of the surveillance systems submitted to TESSy should be kept up to date and will be

used to assist with data interpretation

Pre assigned as CountryCode NCOV to each country can be modified by

Reporting country mandatory

Field ReportingCountry

Coding International organization for standardization ISO 3166 l alpha 2 two letter code

This variable identifies the country reporting the case

Page 10 of 24
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Date used for statistics mandatory

Field DateUsedForStatistics

Coding yyyy mm dd preferred

yyyy WwW

yyyy mm

yyyy Qq

yyw

This is the date used by the national surveillance institute organisation in case reports and official

statistics The date used for statistics can vary from country to country but is preferably date of

notification for NCOV as defined in WHO case reporting form

It is recommended to use the date ofnotification ofthe case to national health authorities as the date

used for statistics

Status mandatory

Field Status

Coding NEW UPDATE

DELETE

The status is used for updating data the default is New Update By choosing Delete the selected

record or batch of data will be marked as inactive but will remain in TESSy to reconstruct the data

for a given date in the past

Epidemiological variables

Classification mandatory

Field Classification

Coding CONF Confirmed

PROB Probable

Case classification according to the ECDC WHO case definition

Age mandatory
Field Age

Coding Numerical 0 120

UNK Unknown

Age of the person in years as reported to the national surveillance system of each Member State

Age in days
Field AgeDay

Coding Numerical 0 31

NA Not applicable
UNK Unknown

Age of patient in days as reported in the national system for cases 1 month of age at the time of

disease onset

Age in months

Field AgeMonth

Coding Numerical 0 23

NA Not applicable
UNK Unknown

Age of patient in months as reported in the national system for cases 2 years of age at the time of

disease onset

Page 11 of 24
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Gender

Field Gender

Coding F Female

M Male

0 Other for example transsexual

UNK Unknown

Gender of the reported case

Reason tested

Field ReasonTested

Coding

CONTACT Contact of a case

ENTRY Detected at point of entry

ILISURV ILI ARI surveillance

ILL III seeking healthcare

REPAT Repatriation

SARISURV SARI surveillance

UNK Unknown

Reason why patient was tested

Symptomatic

Field Symptomatic

Coding

ASY Asymptomatic

SYMP Symptomatic

UNK Unknown

Close contact

Field CloseContactPreviousPositive

Coding

N No

UNK Unknown

Y Yes

Patient had contact with a probable or confirmed case in the 14 days prior to symptom onset

Close contact RecordID repeatable

Field CloseContactRecordld

Coding Text

The RecordID of other probable or confirmed cases that the reported case had contact with

Close contact first date first date of close contact repeatable

Field CloseContactFirstDate

Coding YYYY MM DD

If multiple contacts please use the same order as in the CloseContactRecordld
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Close contact last date last date of close contact repeatable

Field CloseContactLastDate

Coding YYYY MM DD

If multiple contacts please use the same order as in the CloseContactRecordld

Number of contacts followed

Field ContactsFollowed

Coding Numeric

Total number of contacts followed for this case

Date of Onset of Disease

Field DateOfOnset

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

Date of onset of symptoms If not known precisely the date of onset can be estimated Not

applicable in asymptomatic cases If not applicable please use UNK

Hospitalisation mandatory
Field Hospitalisation

Coding N No

UNK Unknown

Y Yes

Admission to hospital

Intensive care mandatory

Field IntensiveCare

Coding N No

UNK Unknown

Y Yes

Case required care in an intensive care unit

Date of first positive result

Field DateOfFirstPositiveLabResult

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

Date when first positive laboratory result becomes available

Date of last laboratory result

Field DateOfLastLabResult

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

Date when last laboratory result becomes available

Result of last laboratory test

Field LaboratoryResult

Coding
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NA Not applicable

NEG Negative

POS Positive

UNK Unknown

WEAK Technically not interpretable

Result of last laboratory test

Date of Hospitalisation
Field DateOfHospitalisation

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

If not applicable please use UNK

Date of isolation of patient
Field DateOflsolation

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

Date of isolation of patient If not applicable please use UNK

Date of hospital discharge
Field DateOfDischarge
Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

If not applicable please use UNK

Date of death

Field DateOfDeath

Coding Date yyyy mm dd

UNK Unknown

Exact date for date of death If not applicable please use UNK

Imported

Field Imported

Coding N No

Y Yes

UNK Unknown

Patient travelled in the 14 days prior to symptom onset

Outcome mandatory

Field Outcome

Coding ALIVE Alive recovered cured

DIEDNCOV COVID 19 was the main or contributing cause of death

DIEDOTHER COVID 19 did not contribute to the cause of death

DIEDUNK Cause of death unknown

STILLTREATMENT Still on medical treatment not recovered

UNK Unknown outcome
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Outcome refers to the patient s vital status resulting from COVID 19 If death occurred due to other

disease DIEDOTHER should be reported If the patient is still ill at the time of reporting code the

outcome as STILLTREATMENT The outcome should be updated when the final outcome is

known ECDC will send reminders to countries to update outcome of cases reported as

STILLTREATMENT two weeks after they are reported

Place of infection mandatory

Field PlaceOflnfection

Coding NUTS_GAUL
UNK Unknown

The probable place of infection should be provided at the NUTS 3 level If the probable case of

infection is not an EU EEA country then use GAUL nomenclature

Place of residence

Field PlaceOfResidence

Coding NUTS_GAUL

UNK Unknown

Place of residence of patient at the time of disease onset Select the most detailed NUTS EU EEA or

GAUL nonEU EEA level possible

Healthcare worker

Field FlealthCareWorker

N No

Y Yes

UNK Unknown

Information on whether the case was any type of healthcare worker

Coding

Healthcare worker details

Field HealthCareWorkerDetails

Coding

If the case is a healthcare worker details on the facility where working

Text

Precondition repeatable field mandatory

Field Precondition

Coding CANC Cancer malignancy

CARDIACDIS Cardiac disorder including hypertension

DIAB Diabetes

HIV HIV other immune deficiency

KIDNEY Kidney related condition renal disease

LIVER Liver related condition liver disease

LUNG Chronic lung disease

NEUROMUS Neuromuscular disorder chronic neurological

0 Other signs please specify

PREG Pregnancy trimester is unknown

PREG1 Pregnancy 1st trim the 1st trim is from week 1 to the end of week 12

PREG2 Pregnancy 2nd trim the 2nd trim is from week 13 to the end of week 26

PREG3 Pregnancy 3rd trim the 3rd trim is from week 27 to the end of the

pregnancy

PREGPOST Post partum 6 weeks
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Precondition Other

Field PreconditionOther

Coding Text

UNK Unknown

Details of underlying conditions if Precondition is coded as other but is known

Respiratory support mandatory

Field RespSupport
Coding ECMO Extracorporeal membrane oxygenation

N No

0 Other please specify

OXYGEN Oxygen therapy

UNK Respiratory support given unknown

VENT Ventilator including non invasive positive pressure ventilation

Level of respiratory support given to patient

Respiratory support Other

Field RespSupportOther
Coding Text

UNK Unknown

Other respiratory support not found in the list of possible values

Patient visited health care facility

Field VisitedHealthCareFacility

Coding N No

UNK Unknown

Y Yes

Whether the patient visited a health care facility in the 14 days prior to symptom onset

Setting

Field Setting

Coding

FAM Family setting

HCS Health care setting

0 Other location please specify
UNK Unknown

WORK Work place

Setting in which the contact with a probable or confirmed case happened during the 14 days prior to

symptoms onset

Close contact setting other

Field SettingOther

Coding Text

Other close contact setting
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Specimen type

Field SpecimenType

Coding BAL Bronchoalveolar lavage
BLOOD Whole blood blood

CSF Cerebrospinal fluid

ETA Endotracheal aspirate
LUNGTISSUE Tissue from biopsy or autopsy including from lung
NASALSWAB Nasal swab

NASOPHSWAB Nasopharyngeal swab

NPA Nasopharyngeal aspirate
0 Other please specify
OROSWAB Oropharyngeal swab

SALOR Saliva oral fluid

SER Serum acute or convalescent sample
SPUTUM Sputum including induced sputum
THROATSWAB Throat swab

UNK Unknown

URINE Urine

The relevant specimen type used for diagnosis of the case

Specimen other

Field SpecimenOther

Coding Text

Other specimen type

Wgs ENA identifier

Field WgsEnald

Coding Text

European Nucleotide Archive ENA run identifier based on which the sequence read data can be

retrieved Starts with ERR or SRR i e not the sample or experiment which ERS ERX or SRS SRX

Wgs Sequence read archive RA identifier

Field WgsSequenceld

Coding Text

Sequence identifier for whole genome or gene sequence based on which the sequence read data can

be retrieved from external database such as GISAID GenBank or other db except ENA GISAID

isolate sequence accession number should be reported in format EPI_ISL_402123 GenBank

MK334047 1 Please report ENAId in WgsEnald variable

Travel places repeatable

Field TravelPlaces

Coding NLTTS_GAUL
If the case has travelled the places visited at NUTS3 GAUL

Departure date repeatable

Field DepartureDate
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Coding yyyy mm dd

Date case departed from places visited repeatable report dates in same order as TravelPlaces

NCOVAGGR metadata

The NCOVAGGR metadata recordtype verion 1 is the aggregated metadata for reporting of testing
data including data from influenza sentinel surveillance and hospital data of patients admitted with

severe acute respiratory infection Once countries stop collecting and reporting case based data this

recordtype can also be used for reporting of aggregated data on cases Aggregated data should be

reported by week and new cases in each category during the respective week should be reported eg

number of new cases number of new deaths etc

Common TESSy variables

Record type mandatory

Field RecordType

Coding

The record type defines the structure and the format of the data reported The record types are

defined by ECDC and are related to the subject Only valid combinations of subject record type and

data source are accepted

NCOV

Record type version

Field RecordTypeVersion

Coding

The version of the record type defines the current structure of the data reported If the dataset is

changed the version changes to the next higher integer The current version of the NCOV record

type is 2

This variable is not mandatory as TESSy concludes the record type version from the metadataset

indicated The variable RecordTypeVersion allows to override this default

2

Subject mandatory

Field Subject

Coding

The subject describes the disease to be reported

NCOV

Data source mandatory

Field DataSource

Coding Pre assigned as CountryCode NCOV to each country can be modified by National

Coordinator

The data source specifies the surveillance system from which the data originates and is generated
and revised updated by the national contact point for surveillance in each Member State The

descriptions of the surveillance systems submitted to TESSy should be kept up to date and will be

used to assist with data interpretation

Reporting country mandatory

Field ReportingCountry

Coding International organization for standardization ISO 3166 l alpha 2 two letter code

This variable identifies the country reporting the case

Page 18 of 24
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Date used for statistics mandatory

Field DateUsedForStatistics

Coding yyyy Www

The week for which the reported data refer

Epidemiological variables

Age00 02

Field Age00 02

Coding

Number of confirmed cases in age group 0 2 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age02 04

Field Age02 04

Coding

Number of confirmed cases in age group 2 4 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age05 14

Field Age05 14

Coding

Number of confirmed cases in age group 5 14 years newly reported for week of reporting

Numeric

Agel5 24

Field Agel5 24

Coding

Number of confirmed cases in age group 15 24 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age25 49

Field Age25 49

Coding

Number of confirmed cases in age group 25 49 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age50 64

Field Age50 64

Coding

Number of confirmed cases in age group 50 64 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age65 79

Field Age65 79

Coding

Number of confirmed cases in age group 65 79 years newly reported for week of reporting

Numeric

Age80

Field Age80

Coding

Number of confirmed cases in age group 80 years newly reported for week of reporting

Numeric

Page 19 of 24



367673

AgeUNK

Field AgeUNK

Coding

Number of confirmed cases with unknown age newly reported for week of reporting

Numeric

Deaths00 02

Field Deaths00 02

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 0 2 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deaths02 04

Field Deaths02 04

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 2 4 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deaths05 14

Field Deaths05 14

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 5 14 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deathsl5 24

Field Deathsl5 24

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 15 24 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deaths25 49

Field Deaths25 49

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 25 49 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deaths50 64

Field Deaths50 64

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 50 64 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Deaths65 79

Field Deaths65 79

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 65 79 years newly reported for week of

reporting

Numeric

Page 20 of 24
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Deaths80

Field Deaths80

Coding

Number of deaths among confirmed cases in age group 80 years newly reported for week of

reporting

Numeric

DeathsUNK

Field DeathsUNK

Coding

Number of deaths among confirmed cases with unknown age newly reported for week of reporting

Numeric

Hospitalised

Field Hospitalised

Coding

Number of new confirmed cases hospitalised for the week of reporting

Numeric

Ventilated

Field Ventilated

Coding

Number of cases treated with mechanical ventilation or ECMO or admitted in intensive care unit ICU

for the week of reporting ie total number being ventilated under ECMO or in ICU during the

reporting week

Numeric

Discharged

Field Discharged

Coding

Number of confirmed cases discharged from hospital for the week of reporting

Numeric

Number of cases

Field NumberOfCases

Coding

Total number of all confirmed cases for the week of reporting

Numeric

Sex ratio for cases

Field SexRatio

Coding

Percentage of male cases

Numeric

Number of deaths

Field NumberOfDeaths

Coding

Total number of deaths among confirmed cases for the week of reporting

Numeric

Sex ratio for deaths

Field SexRatioDeaths

Coding

Percentage of male among deaths

Numeric

Tested all
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Field TestedAII

Coding

Total number of ALL tests for COVID 19 infection performed during the week of reporting

Numeric

Description of SARI surveillance system

Field DescriptionSARI

Coding

Description of the SARI surveillance system in terms of case definition hospitals and wards covered

Text

etc

Tested SARI Age00 02

Field TestedSARIAge00 02

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 0 2 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age02 04

Field TestedSARIAge02 04

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 2 4 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age05 14

Field TestedSARIAge05 14

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 5 14 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Agel5 24

Field TestedSARIAgel5 24

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 15 24 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age25 49

Field TestedSARIAge25 49

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 25 49 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age50 64

Field TestedSARIAge50 64

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 50 64 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age65 79

Field TestedSARIAge65 79

Coding Numeric
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Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 65 79 during the week of reporting

Tested SARI Age80

Field TestedSARIAge80

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 80 during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Age unknown

Field TestedSARIAgeUNK

Coding

Number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections with unknown age during the week of reporting

Numeric

Tested SARI Total

Field Tested SARITotal

Coding

Total number of tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age00 02

Field PositiveSARIAge00 02

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 0 2 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age02 04

Field PositiveSARIAge02 04

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 2 4 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age05 14

Field PositiveSARIAge05 14

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 5 14 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Agel5 24

Field PositiveSARIAgel 5 24

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 15 24 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age25 49

Field PositiveSARIAge25 49

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 25 49 during the week of reporting

Numeric
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Positive SARI Age50 64

Field PositiveSARIAge50 64

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 50 64 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age65 79

Field PositiveSARIAge65 79

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 65 79 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age80

Field PositiveSARIAge80

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections aged 80 during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Age unknown

Field PositiveSARIAgeUNK

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe acute

respiratory infections with unknown age during the week of reporting

Numeric

Positive SARI Total

Field PositiveSARTTotal

Coding

Total number of positive tests for COVID 19 infection performed in hospitalised patients with severe

acute respiratory infections during the week of reporting

Numeric

Tested sentinel Total

Field TestedSentinel

Coding

Number of tests for COVID 19 infection deriving from influenza sentinel surveillance based on ILI or

ARI sampling in outpatients during the week of reporting

Numeric

Positive sentinel Total

Field PositiveSentinel

Coding

Number of positive tests for COVID 19 infection deriving from influenza sentinel surveillance based on

ILI or ARI sampling in outpatients during the week of reporting

Numeric
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IF f
Instituut

Fysieke
Veiligheid

Arnhem 27 maart 2020

Geachte onderzoekers

Vrijwel het gehele samenleven wordt deze dagen bepaald door de coronacrisis ledereen heeft het er

non stop over en de media hebben het nauwelijks over iets anders De aanpak van de crisis wordt

momenteel met name gebaseerd op de adviezen van het Outbreak Management Team OMT o I v

directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Daarbij richt men

zich primair op de bestrijding van de corona uitbraak De focus ligt op het adviseren over maatregelen

om de verspreiding van het virus te beperken en de mensen die het meeste risico lopen te

beschermen Daarvoor wordt veel deskundigheid gemobiliseerd

10 2e

De coronacrisis gaat echter niet alleen over het managen van de outbreak het beperken van de

overdracht van het virus maar ook over het managen van de gevolgen en effecten van deze crisis

Welke effecten kunnen zich voordoen en wat kunnen we als samenleving individueel specifieke

groepen en collectief de komende weken en maanden verwachten

Het OMT en het RIVM adviseren overzaken als afstand houden geen handen schudden sluiten van

horeca scholen e v We hebben feitelijk geen specifieke vorm van een Impact Management Team’

IMT dat zich richt op de advisering omtrent de gevolgen en effecten van de coronacrisis Stel nu dat

dit team erwel zou zijn en u zou gevraagd worden als gerespecteerd wetenschapper deskundige

zitting te nemen in dit team wat zou u dan als aandachtspunten en accenten willen benadrukken

Wilt u op basis van uw wetenschappelijke achtergrond en expertise en deze graag meenemen in uw

beantwoording in maximaal enkele honderden woorden aangeven wat u dan zou willen bijdragen in

deze commissie IMT en daarmee adviseren aan de lokale regionale en of landelijke autoriteiten

Anders geformuleerd

Geef op basis van uw expertise en kennis welke aan welke gevolgen en effecten u in deze

crisis voorziet op korte enkele weken en op langere termijn enkele maanden tot een jaar en

waarom of waarom juist niet Geef wear mogelijk ook in dat kader wat ideeen voorstellen

over aanpak accenten e d

Wij willen de input gebruiken en samenvoegen voor de advisering richting regio s en Rijk Daarbij

zullen wij ook gebruikmaken van de door u aangeleverde teksten formuleringen inclusief eventuele

vermelding van de bran U kunt uw reactie sturen naarj 10 2e

Bewust zoeken wij input bij een groep experts vanuit verschillende disciplines Daarwaar u het zinvol

zou vinden om gericht ook een of meerdere andere deskundigen te benaderen zou u ons dat willen

melden of deze mail ook aan hen doorsturen

Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Lectoraat Crisisbeheersing

Instituut Fysieke Veiligheid
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|@rivm nl] MiMaDMfiaiBDM@rivm nl1

|@rivm nl

To m

Cc m

From

Sent

Subject
Received

M

Mon 3 30 2020 6 50 07 AM

Doorst Belangrijke nieuwe resultaten betreffende de relatie tussen pollen en COVID 19

Mon 3 30 2020 6 50 08 AM

Scatter plot LUMC Elkerliek pollensom 6d va 1 Qd Berkx2Q v2 png

Line LUMC Elkerliek pollensom 6d va 1 Od Berkx20 ziekenhuisopnames pnq

Cordoba pollen Andalucia COVID cases in time 1 March png

Ter info Er wordt gewerkt aan een artikel voor de Lancet over de relatie tussen pollen COVID 19 besmettingen Mail is ook

gegaan Weet niet of dit aan de orde moet komen in het OMT Laat ik aanjullie10 2enaar

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e
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[jHIBISlJ@rivm nl]10 2e 10 2e 10 2eTo @rivm nil
10 2e 10 2e 10 2eCc @rivm nl]

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Tue 3 17 2020 4 30 03 PM

FW notitie

Tue 3 17 2020 4 30 04 PM

Zie onderstaand woordvoeringslijn mondmaskers Niet echt Bl zal evt kijken of ik er morgenochtend nog een slag
over kan slaan

Nog onduidelijk of ie vandaag uitgaat ik laat het weten zodra daar meer over bekend is er wordt gekeken of we

tegelijk met een publicatie van VWS live gaan Heb aangegeven dat je je moet afvragen of vandaag publiceren nog

handig is i v m te verwachten vragen mss beter om morgenochtend op te kunnen pakken

Groet

@rivm nl

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 18

iSHMi I

10 2e 10 2eVan

|@ rivm nl ^10 2e 10 2s 10 2e 10 2e|@rivm nl

10 2e @rivm nl

Onderwerp RE notitie

En de lijn voor de persvoorlichters cjKDIfcDl ga ervan uit dat jij akkoord bent

• RIVM deed een pilotonderzoek en vond een herverwerkingsmethode waterstofperoxide lage druk

gassterilisatie die tot een acceptabele kwaliteit leidt van herverwerkte FFP2 mondmaskers Dit betreft de aan

het gelaat aansluitende maskers die in de klinische praktijk gebruikt worden om de zorgverlener te

beschermen tegen het coronavirus Met de gevonden methode kan tot tweemaal toe een wegwerp

mondmasker worden hergebruikt
• Deze methode is besproken in het OMT en zij zien het nut van deze methode indien er ernstige tekorten

ontstaan Er worden elders ook nog andere methoden getest
• Kanttekening is dat het een klein onderzoek betreft waarin maar beperkt getest is

Groet ^

10 2e 10 2s gJrivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 17 00

|@rivm nl Q10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlTo

l@rivm nl

10 2e |@rivm nlCc

Subject RE notitie

Beste KffltS] hierbij ook nog de laatste versie van de Q A mocht je hem nog niet hebben

Hartelijke groeten

10 2e 10 2e pJrivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 16 54

| 5Jrivm nl ^10 2e

10 2e

10 {2e

10 2e 10 2e 10 28 10 2e| 5Jrivm nlTo

S rivm nl

10 2» pJrivm nlCc

Subject RE notitie

V7 idd

Bedankt voor je flexibiliteit

Groet ^
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 16 48

|@rivm nl E31E10 2e 10 2e 10 2e 10 2sl@rivm nlTo m

l@rivm nl

10 2b @rivm nlCc

Subject RE notitie

BliaifeQlaeeft aan dat als KMB53 en IliiilfeDl inderdaad net nog akkoord hebben gegeven het stuk online mag Ik ga het

zo publiceren Ga ervanuitdat document van 16 32 de def versie is

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 28

Aan 10 26 10 2eJ |@rivm nl m @rivm nl

10} 2e 10 [2e 10 2e@ rivm nl @rivm nlCC m

Onderwerp RE notitie

Krijg je telefonisch niet te pakken Heb je wel een App gestuurd maar weet niet of je die gezien hebt heeft je
voicemail ingesproken
liiaifcQl heeft akkoord van BBBSIen van

OMT

Zet jij het stuk dus idd om 17 00 uur online

Bedankt

Groet

om om 17 00 uur online te gaan Zij zijn beiden lid van het10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 15 51

H@rjvrmn] 10 2e 10 2® @rivm nlTo

Cc

Subject RE notitie

Hierbij het aangepaste stuk in doc en pdf vorm inclusief Engelse versie

Groeten

10 26 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 15 35

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @rivm nlTo

10 2« 10 2e @rivm nlCc

Subject notitie

Hoi

Voegen jullie dit toe

Deze notitie is besproken in het oubreak management team Het OMT ziet het nut van deze toepassing indien er

dringende tekorten ontstaan

Zoiets

Graag daarna naar^^^^an zorgt zij dat het stuk online komt

Groet E
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10 2e 10 2eTo |@rivm nl] |@rivm nl]
m

irivm nr

Cc |@rivm nl] |@rivm nl]m m m m

From

Sent

Subject FW Beschikbaar stellen van verplaatsingsgegevens uit het mobiele netwerk ten behoeve van Corona onderzoek

Received

VraagAanbodTriage
Tue 3 31 2020 7 19 35 AM

Tue 3 31 2020 7 19 36 AM

Voorstel van KPN om data beschikbaar te stellen Gezien dit ook een bespreekpunt in het OMT was zet ik deze mail

naar jullie door Aangezien het een mogelijk direct ingang bij KPN betreft

Met hartelijke groet

10 2e

RIVM Clb

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

f10 2e

10 26

10 2e

M

|@rivm nlE

I0 2e

10 2e

buiten verzcek

10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

I0 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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To

l@rivm nll

m m

@rivm nl]10 2eCc M m

10 2ejrivm nl] |@rivm nl]■i Pj m

From

Sent Thur 4 2 2020 6 02 59 AM

Subject RE Transmissieparen uit Osiris

Received

m

Thur 4 2 2020 6 02 59 AM

dit is heel mooi werk Goed als|||2£Sl of ik dat maandag al bij OMT kan laten zien De

belangrijke beslissingen omtrent de scholen worden genomen op maandag 20 en dinsdag 21 april OMT BAO

Briefing Tweede Kamer persconferentie etc dus als je vlak daarvoor bv vrijdag 17 april een update zou kunnen

maken dan zou dat zeer nuttig zijn
Groet

Ha 10 2e

10 2e 10 2e» @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart2020 11 18

@rivm nl a rivm n

10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject Transmissieparen uit Osiris

Ik heb transmissieparen bepaald uit Osiris dd 31 maart 2020 met in totaal 12595 gemelde gevallen waar bron

NCOVOsirisnrl genoemd is en alleen als paren niet elkaar noemen als bron Van elk paar wordt bepaald of ze uit

hetzelfde huishouden komen door de PC6 te vergel ijken Dit soort thuistransmissies zouden dus ook tussen buren

kunnen zijn geweest

Mannen lijken vaker vrouwen te infecteren vooral thuis Dit hebben we ook in de Shenzen data gezien waarbij we het

idee hadden dat mannen vaker in een andere stad zoals Wuhan werken en dus vaker als eerste geinfecteerd zijn

Meeste infectors en infectees zijn tussen 40 en 80 jaar oud Transmissies zijn redelijk sterk leeftijdsassortatief infector

en infectee uit dezelfde leeftijdsgroep met uitzondering van ouder kind paren meer infecties thuis van ouderklasse 40

60 naar kindklasse 0 20 dan andersom

Belangrijkste kruistabel van leeftijden staat hieronder in de word document staan a lie kruistabellen in de excel de 247

transmissieparen met Osiris ID symptom onset leeftijd geslacht en thuis TRUE FALSE

Deze data uit Osiris groeit nog steeds aan gisteren waren er 225 paren vandaag 247 Laat je weten als je meer andere

of vaker informatie nodig hebt

Groeten liiaaaa

Leeftijdsverdeling transmissieparen overall

infecteeagegroup

infector_age_group [0 20 [20 40 [40 60 [60 80 [80 Inf] Sum

[0 20 2 0 2 0 0 4

[20 40 1 14 10 2 0 27

[40 60 11 9 47 21 4 92

[60 80 3 9 16 38 11 77
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[80 Inf] 0 0 10 9 28 47

Sum 17 32 85 70 43 247

Dr ir 10 Ze

Centrum Infectieziektebestrijding | Centre for Infectious Disease Control

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | National Institute for Public Health and the Environment

visitors Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Biithoven | The Netherlands

correspondence Postbus 1 | 3720 BA Biithoven | The Netherlands

phone 10 2e fax
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l@rivm nl]10 2eTo M

eFrom

Sent

Subject FW Twitter geografische verdeling COVID 19 en Q koorts

Thur 3 26 2020 10 16 10 AM

M

Thur 3 26 2020 10 16 09 AM

Received

^di^waren wat speculaties van

■ GGD Amsterdam over d^^eografische verdeling COVID 19

10 128Hoi 101 26 10 2een nu

10 2eOok

effciciente aanpak is

heeft aangeboden te helpen En ook Z O dus we moeten snel maar eens kijken wat de meest

10 2s I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 20 05

10X26 10X26 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

@rivm nlCc

Subject Epicentrum Uden mogelijk gerelateerd aan

Beste f3 glen 10 2e

Geboren in Uden mijn ouders daar net hersteld van Corona vraag ik me af waarom juist Uden en omgeving zo hevig getroffen zijn

heeft het te maken met meer meten testen er is niet meer of minder carnaval gevierd dan elders in Brabant en Limburg en er

wordt vast niet meer of minder in Italie geskied Opeens dacht ik Q koorts en wellicht daarvoor al de intensieve varkenshouderij
in de regio en het effect daarvan op de luchtwegen van veel mensen daar lang woonachtig of vroeger in werkzaam Het is uiteraard

maar een slag in de ruimte maar wilde het toch maar met jullie delen Zou er ook best in willen duiken indien interessant geacht

10 2eMvg

en mijn aanbod om mijn ECDC EPIET achtergrond in te zetten blijft staan

10 128 10 2e |@ggd amsterdam nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 12 10

|@rivm nl

l@rivm nl

Subject RE Twitter geografische verdeling COVID 19 en Q koorts

To m m

Cc m

Ha 10 2e

Het is voor mij een intrigerende overlap en dus aanleiding voor mijn tweet

Zijn meerdere mechanismen hypothesen denkbaar naast dat het nog steeds ooktoeval kan zijn

tgv Q koorts meer kwetsbare mensen met meerernstig beloop COVID ig endaarom zichtbaarin surveillance

tgvhogerefijnstofconcentraties verslechterde longfunctie meer vatbaar voor luchtweginfecties in algemeen en dus ook voor

COVID ig oa ookte bekijken zoals

jouw gedachte eventueel toch ookzoonotische transmissie via varkens meer COVID ig in varkensdichte gebieden is de afstand

dan niette groot Bij MRSA zagen we dat het heel snel naar nul afnam rondom de bedrijven maargoed SARS C0V 2 gedraagt zich

wellicht als nog kleiner viruspartikel anders en reiktverder

wat iemand in reactie op mijn tweet ook nog suggereerde is dat mogelijk er bovenmatig uitwisseling istussen Tilburgse en Bredase

studenten met deze andere Brabantse gemeenten tijdens de carnaval Is nogal anekdotisch en lastig na te gaan maar kan

epidemiologische natuurlijk ook plausibel zijn in theorie om maar vooral open mind te houden

suggereerde met luchtwegmicrobioom

Kortom interessante hypotheses omte onderzoeken geen zin om ipv pensioen hierin te duiken

Hartelijke groeten

10 2e

10 2e

GGD Amsterdam
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T 020

M 06

10 2e

1D 2e gggd amsterdam nl

Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam

ggd amsterdam nl

10 2e

[| l@rivm nllVan

Verzonden zaterdaq 21 maart 2020 15 40

Aan

Onderwerp Twitter geograflsche verdellng COVID 19 en Q koorts

I0 2e 10 2«

10 2e

10 2e
Hoi

10 2e ik zag op Twitter je plaatjes COVID 19 en Q koorts die op elkaar lijken Het was mij ook opgevallen met

ook psittacose cases in vergelijkbare regios Moest ineens denken het zouden voor COVID toch niet de varkens zijn
met varkenscrisis in China verhalen over eerste COVID cases die varkenshandelaren waren danwel verstoord

microbioom door blootstelling aan fijnstof uit veehouderijen wat gevoelig maakt voor longontstekingen Hier een

plaatje van aantal varkens aantal mensen km2 En hier wereldwijde varkensdichtheidsplaatjes zonder

mensdichtheid meegenomen Noord Italie China uiteraard

Groetjes

10 2e
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Kind regards

10 2b 10 2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases | Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven | The Netherlands

T 030 2744788

10 2e @rivm nl

http www rivm nl

RIVM Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Mon 3 23 2020 2 40 59 PM

Subject RE Covid 19 news

Received Mon 3 23 2020 2 40 59 PM

Link naar volledige brief Minister met ook para s over tekorten test kits

https www tweedekamer nl kamerstukken brieven reaerina detail id 2020Z054268idid 202QD1127Q

10 2eFrom

Sent maandag 23 maart 2020 15 39

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE Covid 19 news

Er was zelfs al een besluit op basis van Tweede Kamer debat om alles in te vorderen maar daar is vooralsnog vanaf

gestapt

Vorderingsbesluit
Tijdens het debat op 18 maartjl heeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan uw Kamer gezegd een besluit op

grond van de Vorderingswet in gang te zetten ten behoeve vail persoonlijke beschenningsmiddelen Vandaag heeft het

kabinet besloten een dergelijk besluit met in voorbereiding te nemen We zien mi al dat meerdere verkopers en

buitenlandse leveranciers door de aankondiging ervan afgesclirikt worden en niet meer via Nederland willen leveren

terwijl er juist met hen nog mogelijklieden zijn om op vrijwillige basis tot afspraken te komen

10 2e 10] 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 36

I0 2e 10 2e l@rivm nlTo

Subject RE Covid 19 news

Is al een vraag uitgezet naar dierenartsen en toeleveranciers veterinair Ik herinner me pakhuizen vol materialen

Met zoveel vee als we hebben in NL en de rol van infectieziekten in de veehouderij heb je natuurlijk ook veel swabs

en ander lab spul in die sector Ook particuliere dierenartsen hebben vanalles in huis en willen best delen zo merk

ik als er bijv een direct verzoek komt van de KNMvD

Groetjes
10 2e

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 31

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e|@rivm nl @rivm nlTo

Subject RE Covid 19 news

Ja wij leveren vanuit NICE en LNAZ informatie aan een lab task force waar vanuit RIVM

de beschikbare materialen zo eerlijk mogelijk te verdelen over het land Er is
”

10 2e in zit om

io 2g

I0 2g

10 2g

10 2e 10 2e

10 2e [10 2e 10 2b 10 2e

buiten verzoek
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10 2e

10 2e 10 2a 10 2e 10 2a

10 2e

buiten verzoek

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e

10 2e 10 2e

10 2b [10 2» 10 2e 10 2e 10} 2e 10 2e

10 2e 10 2e



367758

10 2e 10 2e

10 2o

10 2e

10 2o

1l X2o 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e [1DJ 2eJ

10 2« 10 2e

{10 2e

10 2o

10 2e 10 28

10K2 }

10 2e

10 2

103 2 3 10 2o

10 2

10 2o

10 2

10 2o

10X20

10 2e i 10 2e 10 2 10 2

10 2e 10X20

10 2o10 2 10 2o 103 2 3

103 2 10 2 103 2 3 103 2 3

103 2 3 buiten verzoek

10 2o

103 2 3

10X26 10 2e

10 C2

10K2 D 103 2 3

10X20

10 2e 10 2o 103 2 3

lo 2e 103 2 3
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10 2e

buiten verzoek
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|@rivm nl] EPI StafJSEEI@rivm nl]To Laig3M@rivm nllw

From

Sent

Subject
Received

M

Sun 3 22 2020 3 48 14 PM

RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Sun 3 22 2020 3 48 15 PM

Impact COVID 19 op Clb activiteiten 2020 RES docx

Ik heb de RES activiteiten die vertraging oplopen in het document gezet

VGO 3 is wel een apart geval er is eerder gesuggereerd om dit door te laten gaan maar dan met toevoeging van

diagnostiek op COVID 19 Hebben we laten vallen omdat de logistiek zo is ingericht dat RIVM alleen anonieme

gegevens heeft geen mogelijkheid uitslag terug te koppelen naar huisarts of deelnemer verzoek van

deelnemende huisartsen om uitstel geen beschermingsmiddelen beschikbaar behalve handschoenen en die zou je
nu wel moeten verstrekken

VGO 3 zou wel precies plaatsvinden in hoog incidentie gebied COVID 19 hoog incidentie gebied Q koorts in

oostelijk Noord Brabant

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 14 37

10 2e 10 2» 10 2e|@rivm nl EPI Staf j
Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

[@rivm nlTo

Zonder in te veel detail te gaan heb ik 2 zaken er op gezet

VERITHAS Nivel gastro studie start uitgesteld Belasting huisartsen en burgersEPI

Gebrek lab capaciteit IIV IDSSPR TRIuMPH microbioom analyses liggen stil

Verder loopt a lies wel vertraging op denk ik Tekenradar 2 0 bv MARAN rapportage EJP projecten wil je dat er

allemaal op hebben

Vriendelijke groet kind regards
10 2e

RIVM 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 20 22

To EPI Staf |
Subject FW deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

10 2» @ rivm nl

Hoi

Lijkt me toch handig om voor onszelf al een complete lijst te hebben die we vervolgens kunnen samenvatten voor

deze inventarisatie bijv als 1 punt noemen Verscheidene lopende of nieuwe onderzoeken opgeschort waarvoor

medewerking huisartsen verpleeghuizen ziekenhuizen etc of huisbezoeken nodig zijn
Willen jullie komende week een lijstje mailen

Dank

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e

10 2«1

10 2e 10H ^IOK2 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10} 2»

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

I0 2s 10 2e lul

10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e

Dubbel
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t n ni] «ia api10 2e 10 [2eTo @rivm nl]

From

Sent Fri 3 20 2020 1 32 03 PM

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Received

10 2a

Fri 3 20 2020 1 32 03 PM

Helemaal mee eens vandaag on line

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 14 09

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

^^^^^^^@rivm nl

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

IIMfcDl kan het overzicht van de vir dagstaten vandaag ook op de website

Ik sprak net|

vraag wanneer de data gedeeld gaan worden

laten zien dat we echt iets met die data doen

len zij vandaag en gisteren en eergisteren benaderd door van de nvmm met de

is degene die de labs om data vraagt Belangrijk dus om te

10 2e 10 2e

10 2e

Wat mij betreft gaan de data zoals in de attachment dus ook vandaag online

10 2e 0 2e g rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 13 11

10 2e 10| 2e 10 2e 10 2e| 5Jrivm nl | S rivm nlTo

@rivm nlm

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Heel mooi ben benieuwd wat NVMM zegt

En helemaal eens dat het goed zou zijn professionals van meer info te voorzien

Vandaag komt er iig een deel van de pdf op de publieke website ik krijg het nog te zien voor het live gaat

En weet niet of het al overgekomen was maar veel appreciate vanuit het respons team voor het overzicht

Mortaliteitsmonitoring was nog wel ingewikkeld voor veel mensen dus mogelijk dat we de standaard tekst zoals nu

gebruikt nog aan moeten passen voor dit verslag En er is behoefte aan instructie voor GGD en hoe ze zelf een

rapportage kunnen maken van eigen gegevens komt in inf@ct bericht

10 2e

Groeten

10 2e

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 12 26

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

10 2e @rivm nl

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Mooi Exacte locaties lijken me niet relevant lab werkt toch regionaal
Onderscheid opschalings en andere labs inderdaad niet relevant voor ons doel denk ik

10 2e 10 2e ka rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 12 24

[10 2e 10 2e 10 2 fl0 26| 5Jrivm nl | 5Jrivm nlTo w

@rivm nl

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Ik heb contact met ^^^^^ over een kaartje Het eerste concept is er maar de locaties moeten nog even netjes

uitgezocht worden En moiea wilde onderscheid maken tussen opschalings en andere labs al vraag ik me af of dat

voor algemeen publiek relevant is

Met liMTW^ien»imiH«hebben we het er over gehad lx per week een kaartje te maken met de data van 1 week

donderdag t m woensdag Ik zal het kaartje aan 10 2e voorleggen en vragen of ze akkoord is met dit
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voorstel

0

c^

10 2e 10 2» k53rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 12 19

10 2e 10 2e 10 2« 10 2®| 5 rivm nl | 5 rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Goed idee om naar SO mail lijst te sturen Zijn de namen van de labs nog steeds een gevoelig punt In OMT stelden

de aanwezige microbiologen ook

zien aantal testen en aantal positieve resultaten

10 2e | voor om geografische patroon dmv twee kaartjes te laten

10 2a 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 11 17

103 28 10 29 10 2e| 5 rivm nl |@rivm nlTo m m

q»rivm nlm

Subject RT overzicht voor SO ontvangers tweemaal per week

Mee eens We hebben straks alleen de R output die volgende week op de website komt veel minder informatief
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Ik vind zelf het belangrijkst dat we professionals van meer data voorzien COVID komt in de rapportagetool
https www rivm nl rapportaqetool infectieziektenL voor de VW en GGD s besloten site daar wordt aan

gewerkt

Is het een optie om dit completere rapport naar de SO mail lijst te sturen We moeten dan denk ik alleen de tabel

met de namen van de labs weghalen en de tabel met aantallen naar GGD s is lastig voor GGD ivm media Maar

nog wel afstemmen of de betrokkenen akkoord zijn

Dit zou dan bv twee maal per week naar SO ontvangers gestuurd kunnen worden

Groet 10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 35

10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl Srivm nlTo

0 2Cc

Subject RE Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

Mag het dan nu ook op de website Wordt toch wel zeer dramatisch dat we al enige tijd veel goede informatie

hebben die maar niet gedeeld mag worden met de buitenwereld

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 08 55
■

rivm nlTo [0 m

0 29 101 29|@rivm nl [_
Subject RE Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

@rivm nlCc

Heel mooi en compleet overzicht van alle bronnen dank je well

Groeten

a

10 2e 10 2e l@ rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 23 04

©rivnrnl^ |10 2e 1° 2s

_

10 2b IfSBB
10 2e g 00 2e |
10 2e

l@vggm nl

@rivm nl |
l@ggdhvb nl1To m

10 2bjdhvb nl ‘

@rivm nl

^B@rivmjil

m m m i

10 2e @rivm nl rn m

o BB1 10 2e

‘
il I0 [2e g 10 2e

llBWHfBS] io 2b

10 2b g 10 129

I10 2e B 101 29

10 2e rivm nlS3

1 29|@rivm nl |@rivm nl

101 29 @erasmusmc nl @erasmusmc nl

@rivm nl

@erasmusmc nl ^
101 29

101 29 10 29l@erasmusmc nl

10 2e @rivm nl

Subject RE Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

Hierbij het epidemiologische overzicht van 19 maart

10 2e

10 2e B 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 11 54

l@vggm nl1 10 2e 10 29 101 29@vggm nl @ggdhvb nl |@ggdhvb nlTo

10 2e

10 29 g 10 29

10 29 g 10 29

10 129 I

10 2e^p©jjymjnJ
rivm nl

@rivm nlm m

10 1W m

|@rivm nl m

io 2|@ rivm nl @rivm nl
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‘ J^riviri_ n]

@ erasmusmc nl

10 2e

10} 2e

2e 10 2e l@rivm nl i 2e |@ rivm nl

ligrivm nl E333 2e l@erasmusmc nl

—I
^ @erasmusmc nr

Subject FW Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

10 2e rivm nl rivm nl l@rivm nlm m m m

2e l@rivm nl rivm nl rivm nl

10 2e |@erasmusmc nl @rivm nl

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 13de Responsteam COVID 19 gehouden op vrijdag 20 maart van 9 00 10 00 uur Hierin vindt u

ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het RIVM in U1 42

U kunt inbellen via Go To Meeting

10X29

10 2e 10 2eIndien u vragen heeft kunt u contact opnemen met of te bereiken op het telefoonnummer

10 2e

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 2747000
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10 2e 10 2e 10 2aTo |@rivm nl] irivm nl]
10 2e @rivm nl1

|10 2bFrom

Sent Fri 3 20 2020 1 24 17 PM

Subject RE Covid19 NICE en beddencapaciteit
Fri 3 20 2020 1 24 17 PM

biilaoe brief VWS versie 20200320 WvdH docx

Received

Alvast paar suggesties

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 13 53

10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl @rivm nlTo m

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

10 2e |@rivm nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Cc

Hallo

Hier een eerste ruwe schets van de gevraagde variabelen

Graag input GRIJ3 GEARCEERD wat ik zelf niet wist hoe het precies was afgesproken of door ons gewenst is

Groeten

10| 2«

10 2eFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 11 46

10 2e 10 2e 10 2e| 5 rivm nl S rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2eI £ i ivm nl 5 rivm nl 5Jrivm nlr

10 2e | 5Jrivm nlCc m

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Ja ik maak een concept bijlage

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 11 37

Cc^ i@rivm nl

10 2» 10 2e@rivm1nl Srivm nl

10 2e 10 2»@rivm nl @rivm nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Dank en zie mijn antwoorden in je mail zelf

Er werd ook benadrukt dat in de brief vanuit VWS naar ziekenhuizen duidelijk moet zijn hoe wie een beperkt aantal gebruikers per

ziekenhuis toegang kunnen krijgen tot de NiCE site om daar informatie in te geven

mag ikjou vragen om die concept bijlage bij de brief op te stellen10 2e

Daarnaast is er een vraag van NICE om financiele ondersteuning om hun systeem aan te passen zodat naast COVID IC data ook

verpleegafdeling data worden verzameld ^^zegt dat dat kan Mijn vraag aan jou of moet ik dan bij iemand anders zijn is of we

de rekening hier in laten dienen en dan doorberekenen of direct bij vWS in laten dienen

Groeten
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 03

2e 10 29rivm nl rivm nlTo m m

|@ rivm nl l@rivm nl |@rivm nlM

l@rivm nlCc

Subject FW Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Importance High

Besten

toch even enkele vragen opmerkingen van mijn kant

Er ligt vanuit het laatste OMT een verzoek om melden bij vermoeden uit de meldplicht te halen we zijn bezig hiervoor een tekst te

maken die de minister in de Staatscourant kan plaatsen Het klopt toch dat afschaffen van melding bij vermoeden niet jullie

registratie vanuit de ziekenhuizen in de wielen gaat rijden KLOPTWordt bewezen met CT straks aangemerkt als vastgesteld en

dus meldingsplichtig NEE WORDT NIET MELDINGSPLICHTIG En moeten we dat expliciet in de tekst van de ministeriele regeling
mee nemen bijv test positief of middels eigen definitie zoals CT beeld De hoeveelheid gegevens wordt het nu inderdaad

registratie per patient waaruit vervolgens de vragen 1 t m 8 afgeleid kunnen worden of moeten deze 8 vragen nog apart

beantwoord worden Het lijktanders behoorlijk veel administratieve last in een waarschijnlijk zeer hectische periode REGISTRATIE

PER PATIENT EN PER ZIEKENHUIS GECOMBINEERD DAARUIT KUNNEN DE 8 VRAGEN BEANTWOORD WORDEN

Ik begin met een VWSbrief aan de ziekenhuizen wanneer het technisch overzicht klaar is

Mag ik aanimiEj3lvragen om iemand aan te wijzen die een bijlage bij de brief van de minister maakt waarin 1 de te registreren

gegevens staan 2 de namen en links van de 2 registraties en 3 de helpdesks administratieve ondersteuning van de registraties

groet

10 129 10 2e |@rivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 20 15

|@nictiz nl

^ft®lnazjTl SecretariaatEPI

101 29 10 29 10 129 10 {2e

10 29

amsterdamumc nlAan

B@rivm nlrivm nlm m

10 29 10 29|@rivm nlm m

10 2e|@rivm nl [
|@amsterdamumc nl

M@erasmusmc nl

|@amsterdamumc nlm P] m

lnaz nl l@erasmusmc nl1ED m w

10 29J@rivm nl |@rivm nl

|@nvz ziekenhuizen nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

10 2e @nazb nlCC m m

Bestel 10 2e

Dank voor de duidelijke samenvatting

Ik heb vanmiddag verschillende mensen bij GGD GHOR NL aangeschreven met het verzoek om een overzicht van ziekenhuizen per

veiligheidsregio

Vanwege meldingsplicht lab bevestigde patienten inderdaad belangrijkom in registratie en rapportageonderscheid te maken

tussen 1 lab bevestigd 2 CT bevestigd en 3 verdachte COVID 19 patienten

Groet

10 2e

101 2 10 2» l@nictiz nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 18 05

10 2e |@amsterdamumc nl 10 2e [^jnaz1nj Secretariaat_EPITo m rj]

|@rivm nl

l@rivm nlm m
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10 2e 10 2e 10 2e^SJrivmmb
@amsterdamumc nl

@jwm1nlQj

10 2« i 10 2e 10 2e|@amsterdamumc nlMl

l@erasmusmc nl

@nvz ziekenhuizen nl

10 2e

I0 2e |

10 2e|@lnaz nl @erasmusmc nlm

10 2e 10 2S @nazb nlCc m

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Beste 10 2e

De URL van zorgcapaciteit is www zorg capaciteit nl De volgende melding heb ik toegevoegd op de frontpage

Zorgcapaciteit
WH om b t wwwiofQ cipaciMA il

|| Over |[ HMuw«JUlxliInMr FAQ

Vi«acM n

Ooct

2«g Mpaeteit n geeft
it in de landtl»]ke

beschikbesrheid van

beademde en met beademde

IC bcdden kinder IC bedden

en 3C geiso rerde bedden

KJik her om in te loggen de reeenteVanwege
ontwikkelmgen rend net

coronavirvs C0V1D I9} is

het bed type 1C ge so eerd

leveegd in het systeere
verreek is on de 1C

bedtypes mnrnjal dne keen

per da b j te hovflen

WWW

iwieht

INLOGGEN

toe

Het
VVachtvvoPfd veroeten

De webitte «s bedoeJd veer

• mede»verkers
ziekerhuizen
medewe
nieid kerne

i medewei

De NVZ eren

de nsmens

eer is u tbeoteei aar Fifisliit bv

ping van l ekenhu ien bcheert

de NFU de webs te Het tedhn sch
Voor het invoeren van

Covid Cases en hetV M

m»ers

rker
raadplegen van tijferi per

reqio IC kunl u terecht

blj NICE website

rs ROAZ

Telefomsche helpdesk
In geval van een incident neemt u dan eerst

contact

Organs

Met de informatie kunnen de

medewerkers van

reken huiren en merdkamers

in kn oegslag snei en

doeHreffend p ti nt n

p arisen en overplaatsen

met de gedelegeerd beheerder van uw

Oe he pdesk is u tsluitend voor

op r

»t e

op

werkdagen Vftn 08 30 uuf 17 00 uuf Op OSS

217M11

of per e ma i Fmail cfe helpdeyk

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2«

Nictiz de kennisorganisatie voor digitale informatie uitwisseling in de zorg

Onze maatregelen omtrent het coronavirus covid 19

Postbus 19121 | 2500 CC Den Haag | Oude Middenweg 55 | 2491 AC Den Haag

M 31 61 i |@nictiz nl | www nictiz nl | twitter | linkedin10 2e10 2e

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlVan

Verzonden Dunnersdag de 19 Marz 2020 Kl 17 03
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2e 10 2« 10 2e M0 2»@lnaz nl |@ rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl |
|@ amsterdamumc nl

Aan

l 2e 10 2e

10 2S

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2sl@rivm nl

l@rivm nl

l@amsterdamumc nl

|@erasmusmc nl

| ^^^^J@nvz ziekenhuizen nl

Onderwerp Covidl9 NICE en beddencapaciteit

[y

I0 2em

E 10 2e

10 2« 10 2»@lnaz nl l@erasmusmc nlw

1O 20 10 2e |@nictiz nl 10 2e 10 2e @nazb nlCC

Dag alien

In de bijlage een overzicht van de ziekenhuis per IC regio

Ik zou graag de ziekenhuizen per ROAZ regio ontvangen LNAZ en ook de Veiligheidsregio s RIVM

KB als jullie door willen verwijzen naar de NICE website voor het invoeren van Covid cases en het raadplegen
van cijfers per regio IC https www stichting nice nl covid 19 index html daar moet men inloggen
Geven jullie ook door wat er aan de NICE kant opgenomen moet worden om naar jullie invoer website te gaan

10 2eDan voor

De onderstaande vragen 1 2 3 4 en 8 kan NICE voor haar rekening nemen Er wordt op dit moment gewerktom de invoer

mogelijk te maken van afdelingspatienten Daarnaast om onderscheid te maken tussen bewezen en verdenking
Ik zie in het lijstje van bij bewezen test positief of eigen definitie zoals CT beeld We hadden het in de call over het

blijven hanteren van de meldingsplicht
Om te checken bij RIVM

vastlegging maakt onderscheid tussen bewezen met lab bewezen met CT verdacht rapportage moet ook onderscheid kunnen

maken tussen deze 3

Planning met veel slagen om de arm

Vastlegging vrijdagavond gereedEerste versie rapportage vraag 1 4 begin volgende week gereedEerste versie rapportage vraag 8

eind volgende week cumulatief aantal Covid opnamen voor 1C en 1C sterfte is nu al beschikbaar op www stichting nice nl Verder

finetunen rapporten en koppelen Covid cases NICE met beddencapaciteit LNAZ NvZ Nictiz de week daarna

Krijg graag op de gele aspecten z s m een reactie

Groet

10 2e

10 2« 10 2» @lnaz nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 12 44

^^^^^@amsterdamumcml
1

SecretariaatEPT^
B@rivm nl

B@rivm nl

10 2e |@rivm nl 10 2STo

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e |

10 2a@rivm nlW

10 2e

^^^nsterdam ume n l

glnaz nl

@rivm nlm

10 2«^|^riyrmn|
B@amsterdamumc nl

|@erasmusmc nl

10 2« 10 2e l@erasmusmc nl1

10 2e 10 2e 10 2b 10 2e|@nvz ziekenhuizen nl |@nictiz nlCc

|@nazb nl

Subject RE Vragen voor zorg capaciteit nl

M

Hoi allemaal

Dit is het lijstje van ^^^ NVIC Volgens mij staat alles er in behalve de verdenkingen

Wat is het aantal patienten met bewezen COVID 19 op de 1C test positief of eigen definitie zoals CT beeld NICE

Wat is het aantal patienten met bewezen COVID 19 op de afdelingen test positief of eigen definitie zoals CT beeld

1

2
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NICE

Wat is het aantal patienten met verdenkingen op COVID 19 op de 1C {in afwachting van diagnostiek NICE

Wat is het aantal patienten met verdenkingen op COVID 19 op de afdelingen {in afwachting van diagnostiek NICE

Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden op de 1C zorgcapaciteit

Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden voor COVID 19 patienten op de afdelingen zorgcapaciteit

Wat is de maximaal voorspelde capaciteit van de beademingsbedden 1C OK elders zorgcapaciteit

Wat is het totaal aantal COVID 19 patienten wat opgenomen is geweest in het ziekenhuis cumulatief Hierbij moet

worden weergegeven hoeveel COVID 19 patienten er zijn ontslagen zijn overgeplaatst naar elders en zijn overleden NICE

3

4

5

6

7

8

Groei 1O 20

10 2e I0 2e @amsterdamumc nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 11 20

10 2e 10 2«0 «2ejnaz1n| Secretariat_EPI

^ 5 rivmjTl jj]||
|@amsterdamumc nl

Aan m

10 2e@rivm nl

@rivm nl jM
@rivm nl

l@amsterdamumc nl

M

10 2«

10 2e

10 2e|@lnaz nl l@erasmusmc nl[j] m m

|@erasmusmc nl

l@nvz ziekenhuizen nl

Onderwerp RE Vragen voorzorg capaciteit nl

10 2e 10 2e 10 2e |@nictiz nl 10 2e 10 2e @lnaz ntCC m

Beste alien

Als aanvulling op onderstaande kan zoals gisteren verzocht de volgende informatie vanuit NICE worden geleverd

Momenteel beschikbaar

De actuele stand van het aantal Covid 19 patienten op de 1C landelijk per 1C regio netwerk en op individueel 1C niveauDe

ontwikkeling van het aantal Covid 19 patienten op de 1C over de afgelopen 7 dagen maar als hier een langere periode voor nodig is

dan kan dat uiteraard ookDe verdeling van de leeftijd en de IC opnameduur van de Covid 19 patientenHet aantal op de 1C

overleden Covid 19 patienten over de tijd

Als ik hetgoed begrepen heb is bovenstaande informatie ook wenselijk voor Covid 19 patienten in het ziekenhuis Voor de

zekerheid per informatievraag wat afstemming

De actuele stand van het aantal Covid 19 patienten in het ziekenhuis maar niet op de 1C landelijk a Is uitsplitsing per individueel

ziekenhuis wenselijk Idem voor regio netwerk geldt zelfde regio netwerk als voor de IC De ontwikkeling van het aantal Covid 19

patienten op de verpleegafd over de afgelopen 7 dagen a is dit ook gewenst De verdeling van de leeftijd en de ziekenhuis

opnameduur van de Covid 19 patienten a is dit gewenst Wees bewust dat een deel van die ziekenhuisopnameduur ook de IC

opnameduur bevatHet aantal in het ziekenhuis overleden Covid 19 patienten over de tijd a moeten hier de patienten die op de 1C

zijn overleden wel of niet bij opgeteld worden Patient kan starten op verpleegafdeling en dan naar 1C gaan

Deze informatie wordt afgeleid vanuit de volgende te registreren data items

BSNGeboortedatumZiekenhuis opnamedatumNICE opnamenummer facultatief maar samen met geboortedatum te gebruiken

voor koppeling aan rest IC opnamedatumHerkomst van de 1C patient 1C ander ziekenhuis IC ontslagdatumIC ontslagbestemming

1C anderZH overleden verpleegafdeling ZH ontslagdatumZH overleden wordt automatisch op ja gezet als 1C

ontslagbestemming overleden is

bold in te vullen bij Covid op de verpleegafdeling onderstreept in te vullen bij opname op de 1C

Er zijn een aantal aandachtspunten
De waarde van de informatie staat en valt bij de registratie hygiene Heldere richtlijnen dat dit zo snel mogelijk na iedere opname

minstens lx of 2x per dag wordt vastgelegd Overplaatsingen van het ene naar het andere ziekenhuis zal een dubbeltelling
veroorzaken omdat we alleen om opname en ontslagdatum vragen en niet om de tijd Gezien de administratielast denk ik dat we

het bij datum moeten laten geen tijd en de enkele dubbeltelling door overplaatsing moeten accepterenAls we BSN mogen

verzamelen kunnen achteraf de dubbelen gecorrigeerd worden in de tellingen en bovendien vergemakkelijkt het de consistence

van de registratie tussen afdeling en 1C bij overplaatsing Kunnen we garantie krijgen dat registratie van BSN mag en dit ook graag
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in brief vanuit VWS vermelden Wordt verwacht dat de ziekenhuissterfte van de patient die op de IC heeft gelegen en ontslagen is

naar afdeling wordt geregistreerd wij krijgen bij NICE deze data automatisch maar een maand later Deze taak kan niet bij

intensivisten liggen Via NICE krijgen we dat regulier binnen maar dan pas met reguliere maandelijkse upload

Organisatorisch logistiek
Wie krijgt een account voor het registreren van ziekenhuis Covid Hoe controleert NICE of dit de rechtmatige persoon is Ons

voorstel is het aantal accounts te maximeren tot 3 Aanrmelden met email adres telnr en naam Doorgeven aan team van

deze controleren rechtmatigheid en geeft het door aan NICE zodat daar accounts gemaakt kunnen worden Er zijn ziekenhuizen

zonder IC die moeten ook een account in NICE administratie Kunnen we alvast een lijst ziekenhuizen zonder IC krijgenEr werd

gisteren gesproken over een help desk NICE kan dit faciliteren maar alleen per email

Groet

10 2e 10 2e @lnaz nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 51

10 2e 10 2e 10 2rivm nl |@rivm nlTo m

10 2e@nvm n[

fl@rivm nl

■1 5 a msterdarnurnc nl

l@amsterdamumc nl |

ysJrivmmb
^ ^rivmmi rH
@amsterdamumc nl

10 2»

10 2«

10 2el@lnaz nl l@erasmusmc nlm m m

@erasmusmc nl

10 2e @nvz ziekenhuizen nl 10 2» 10 2b @nictiz nl 10 2e 10 2e |@lnaz nlCc

Subject Vragen voor zorg capaciteit nl

Hoi alien

In navolging van ons overleg van vanmiddag zouden we deze vragen zijn ingebracht door NVIC de onderstaande vragen kunnen

toevoegen aan zorg capaciteit nl Ik heb ze dus beperkt tot de vragen over capaciteit aangezien de vragen over patienten

aantallen worden opgenomen in NICE

Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden op de IC

Dit staat nu al in het systeem hoeft niks voor gewijzigd te worden

Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden op de afdetingen geschikt voor COVID 19 patienten isolatie of

1

2

druppel isolatie

Er staat al een kolom met de actuele stand van isolatiebedden kliniek in het systeem Is dit hetzelfde De vraag daarnaast is zoals

vandaag besproken in hoeverre isolatie relevant blijftals er een enormetoestroom aan patienten komt

Wat is de maximaal capaciteit van de beademingsbedden IC OK elders

In het systeem is al een tabblad opgeschaald waarin te zien hoeveel bedden er beschikbaar zijn in de opgeschaalde situatie nu

ingevuld voor coronary care unit ic beademd ic onbeademd ic geisoleerd isolatiebedden kliniek ic kind Voldoet dit Vraag

daarbij is je beschikbare personeel meeneemt je kunt wel bedden hebben maar er moet ook personeel beschikbaar zijn

3

In algemene zin is er een goede communicatie nodig over de spelregels hoe vaak per dag moet het ingevuld worden door wie etc

Ook is het wellicht handig om alvast stil te staan bij welke rapportages we dagelijks zouden willen Nu is het in het systeem alleen

mogelijk per ziekenhuis een rapportage te maken Dat is wel veel werk De bouwer van het systeem kan wel meer met de database

en dus ook rapportages maken Maar dan moeten we het er wel over hebben welke gewenst zijn bijvoorbeeld voor dit deel

Het aantal beschikbare IC bedden in Nederland Het aantal bezette IC bedden in Nederland Het aantal beschikbare isolatiekamers

in Nederland Het aantal beschikbare IC isolatiekamers in Nederland En dan nog uitgesplitst naar ROAZ regio

NVZ en

het systeem en de mogelijkheden

Nictiz zullen morgen ook deelnemen aan hettelefonische overleg Zij weten alles vanI0 2e 10 2e

Tot morgen ll 30uur

Met vriendelijke groet
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10 2e

10 2e

06 I 10 2e

londelijh netwerh

ccute zorg

LNAZ | Newtonlaan 115 Zen Building 3584 BH Utrecht | Tel 030 2106270

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer
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To |@gmail com]H

From

Sent

Subject
Received

M

Fri 3 20 2020 12 58 33 PM

RE zelfgemaakte mondkapjes
Fri 3 20 2020 12 58 34 PM

Advies Ademhalinosbescherminasmaskers voor COVID 19 dd18Q320 pdf

Geachte collega het RIVM heeft deze zelfgemaakte mondkapjes niet beoordeeld

Er is wel een algemeen advies over gebruik mondkapjes zie bijlage ook beschikbaar op de RIVM website

Mocht u verdere informatie willen dan kan dat het beste via het RIVM Centrum LCI l@rivm nl10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T 030 2742074

M|
10 2e cDrivm nl

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2a @gmail comFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 22 47

10 2e 10 2a |@rivm nlTo

Subject zelfgemaakte mondkapjes

Geachte heerl 10K2e

Ik werk als huisarts in Nijkerk en kwam onderstaande methode uit Belgie tegen om zelf mondkapjes te maken

https maakjemondmasker be

Die zouden zijn goedgekeurd door de FOD Heeft het RIVM hier ook een mening over

In hoeverre zijn deze inderdaad te gebruiken bij COVID 19 en door wie Zorgverleners of alleen patient met klacht die bv op het

spreekuur komt Er ontplooien nu veel initiatieven om zelf maskers te maken nil er zo n krapte is Dat is nobel maar zonde als de

maskers niet te gebruiken zijn

Ik hoop dat u me verder kunt helpen om dit beantwoord te krijgen Dan kunnen daarna veel mensen aan de slag Of juist niet

Vriendelijke groet

10 2e

huisarts
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

M

Thur 3 19 2020 4 16 18 PM

RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

Thur 3 19 2020 4 16 19 PM

Wij hadden geen interesse capaciteit om WP te leiden en we hebben in feite op dit moment geen lopende SARI

surveillance dus meedoen aan hospital based studies was geen optie

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 12 07

I0 2e C10 2e |@rivm nl

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

To

Dank dat geeft mij wat handvaten voor de komende tijd Lijkt me prima

Heb nog niet echt heel helder wat het I MQVE COVID 19 precies van ons zal vragen de komende tijd maar dat

wordt ongetwijfeld vanzelf meer duidelijk binnenkort Inderdaad handig dat

Nivel eigenlijk in deze lead positie terecht gekomen Het lijkt meer voor de hand te liggen dat zoiets door een

public health instituut als RIVM of een zuster instituut in een ander Europees wordt getrokken En wat is precies de

reden dat wij alleen aan WP2 meedoen en niet aan de ander WP s

|WP leader is van WP2 Hoe is10 2e

Daarnaast kreeg ik vanochtend de vraag van te helpen bij afhandeling van COVID 19 meldingen in osiris

Wat mij betreft prima om daar bij te ondersteunen Heb geen idee natuurlijk hoeveel tijd daar in gaat zitten maar

zal ik daar maar gewoon ja opzeggen En dan in de gaten houden dat onderstaande prioriteiten niet in de knel

komen

Groeten

10 2a

10 2e 10 2b 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 48

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el 5 rivm nl

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

I S rivm nlTo

ik heb de SitRep van vandaag bijgevoegd Het was eigenlijk de bedoeling dat deze ook dagelijks op

de RIVM website verschijnt maar dat heeft nog wat afstemming nodig met LCI en COM

Hoi 10 2e

Het is inderdaad zo dat COVID 19 activiteiten absolute topprioriteit zijn Ook veel epidemiologen uit andere

afdelingen hebben hun reguliere activiteiten moeten laten vallen en zijn ingeschakeld voor COVID 19 werk Dat

neemt niet weg dat zaken als Signaleringsoverleg en Surveillance van andere meldingsplichtige infectieziekten ook

als kritieke processen zijn aangeduid door de RIVM directie Ook wil de Directie dat RIVM onderzoek op andere

onderwerpen indien mogelijk gewoon doorgaan

Voor jou betekent dat wat mij betreft concreet dat je je zou richten op
• De coordinate vanuit EPI van het I MOVE COVID 19 project Een voordeel daarbij is natuurlijk datl

de WP leader is van het voor ons relevante WP2

• De psittacose case control study dat dreigt misschien wat op de achtergrond te raken maar we zijn het

verplicht ook richting de deelnemers dat we dit goed en snel analyseren en rapporteren Ik begreep datlilfliaSi
de lead heeft in de analyse Graag dit afstemmen in de psittacose onderzoekgroep
• Surveillance psittacose en Q koorts moeten natuurlijk gewoon doorlopen
• Begeleiding ^0 zij heeft aangeboden bij te dragen aan COVID 19 werk waar nodig en dat is ook door haar

begeleider van de universiteit goedgekeurd Belangrijkste taak daarin is de monsterformulieren Nivel

peilstations Ik denk dat ze ook best aan haar oorspronkelijke onderwerp kan doorwerken met van jouw kant

begeleiding per e mail telefoon skype etc

10 2e

Groet

@rivm nlFrom 10 2e 10 2b
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10 2e 10 2s 10 2e 10 2e
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10 2e
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10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 7 20 06 PM

Subject RE Antw Bestrijding COVID
Wed 3 18 2020 7 20 06 PMReceived

Ja dat is natuurlijk essentieel en proberen de regeringsleiders en ministers ook wel

Testen testen testen is nu officiele

nemen tot geimproviseerde swabs en zelfgemaakte virus transportmedia Andere labs moeten oude trage

apparatuur weer afstoffen als ze zo verstandig zijn geweest die te bewaren

beleid Voorlopig totaal onhaalbaar helaas ook RIVM moet al toevlucht10 2a

Inkopers VWS en RIVM zitten er bovenop

Inzetten herstelde zorgmedewerkers is inderdaad ook voorgesteld in OMT Kan op nog grotere schaal worden

toegepast als serologie goed loopt

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 10

10X26 10 2e |@rivm nlTo

Subject Antw Bestrijding COVID

Ik zou bij deze vraa^elf denken dat allereerst bij wijze van spreken Rutte zijn evenknieen in Europa belt en zegt laat jouw •

a s a p met onze^^^bellen Dan de motieven op tafel krijgen pertelefoon over waarom voor welke strategie is gekozen Dan pas

de onderliggende wetenschap Proberen eenheid te creeeren Nauwe samenwerking opzetten met om te beginnen

In parallel daaraan natuurlijk ook mensen zoals mijzelf naar de literatuur laten kijken

10 2a en

10 2a

Voorbeelden van wat succesvolle landen doen ook goed bekijken

Bijv

24 hrs 3 doden

totaal 86 over de piek

bevolking 52 miljoen
Helft inimical R nought rond de 3

testen testen testen

hot spots hot settings

10 2a

Essentieel voor succes lijkt veel testen

Voorstel plan voor Bruno Bruins

Zorg voor een hele grote voorraad test kits desnoods ingekocht voor veel geld uit 10 2a

Speur mensen op die hersteld zijn te beginnen in brabant en bereid om te werken in de frontlinie op vrijwillige basis te beginnen
met het zoeken van nog meer herstelde mensen en met het omschoelen van vrijwiIIigers als vitale frontline workers

Groetjes

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbe 10 2e
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10 2e

10 2e

I0 2e

Dubbel

10 2e



367798

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 3 17 2020 3 40 50 PM

RE Mailtje naar RACers

Tue 3 17 2020 3 40 51 PM

10 2S paar kleine suggestiesHoi

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie

aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die beschikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

10 2« 10 2b @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 16 14

10 2« C10 2» |@rivm nlTo

Subject Mailtje naar RACers

Beste KlflTgfll

Hieronder alvast een voorzetje voor een mail naar de RACers Heb je nog aanvullingen Is dit voldoende of moet er

meer informatie in Eventueel kan ik ook het protocol meesturen als bijlage Of is dat weer teveel

Grt 10 2e

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV 2

infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet worden

gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord zijn
moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden doorgegeven
Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie aanwezig is De rest van het

onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
We willen ook een oproep doen binnen de GGD of er nog verpleegkundigen eventueel bij JGZ beschikbaar zijn om

de monsterafnames te doen Met name verpleegkundige die ook kleine kinderen kunnen prikken

Met vriendelijke groet



367798

[jj

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven huispost 75

T 31 0 30 274 3419 | E BMIkHlfo rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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@rivm nl] Q
Hfeivmjil]

To irivm nll
m [jj m

irivm nllm m

Cc irivm nl] irivm nl]m mj m m m

jrivm nl] |@rivm nl] |@rivm nl][y m In m m

From

Sent Tue 3 17 2020 12 26 55 PM

Subject FW DC Nieuws NL COVID 19 Hub • ArcGIS Pro 2 5 Het veldwerk event

Tue 3 17 2020 12 26 55 PMReceived

ESRI producent van ArcGis heeft ook een serie kaartjes gemaakt

Overigens was vanuit OMT nog voorstel om van de virologische dagstaten ook kaartjes te laten zien regionale
verschillen in aantal testen en aantal postieven

||mgg|@esri nl10 2e 10 2eFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 12 51

10 2e 10 2s |@rivm nl

Subject Nieuws NL COVID 19 Hub • ArcGIS Pro 2 5 • Het veldwerk event

To

Klik hier voor de webversie van deze e mail

Esri GIS Nieuwsbrief maart 2020

Digitale kaarten voor meer inzicht in strijd tegen COVID 19

De NL COVID 19 Hub is beschikbaar Dit is een plekom landsdekkende

informatieproducten te vinden over de verspreiding van het coronavirus COVID

19 Er staatop de hub al een serie van interaetieve kaarten en dashboards

uiteenlopend van een actueel overzicht van het aantal besmettingen tot een

interaetieve animatie van de besmettingen in de tijd en de kwetsbare locaties zoals

ziekenhuizen en verpleeghuizen

Mocht u zelf ook willen bijdragen aan de deze data hub Laat het ons weten

Bekiikde NL COVID 19 Hub

O NIEUWS

ArcGIS Pro 2 5 beschikbaar

De nieuwste release van ArcGIS Pro 2 5 is nu
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beschikbaar en bevat meer dan 60 door gebruikers

aangedragen ontwikkelingen Zo zijn er veel

nieuwe mogelijkheden op het gebied van mapping

en visualisatie en analyses

Lees het nieuwsbericht

ArcGIS Enterprise 10 8 beschikbaar

ArcGIS Enterprise 10 8 is nu beschikbaar en bevat

updates en verbeteringen door het complete

product heen Lees meer over de verbeterde

prestaties van de scene layer de nieuwe Vector

Tile Style editor en de nieuwe app Nearby

Lees het nieuwsbericht

O SUPPORT DEELT O SUPPORT DEELT

Wat staat waar van software en

licenties

Samenwerking ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise

Erzijn verschillende plekken om

downloads van software en informatie

over licenties te vinden My Esri is de

plek voor ArcGIS producten Mijn Esri

voor Nederlandse producten en ArcGIS

Online voor User Types en Add on

licenties In dit handige overzicht meer

informatie over wat u waar kunt vinden

Het is mogelijk om een samenwerking

op te zetten tussen ArcGIS Online en

ArcGIS Enterprise Hiermee is het

mogelijk om content tussen portalen

van verschillende organisaties te delen

Maar wat is dat nu precies en hoe kunt

u dit opzetten

Lees verder

Lees verder
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Praat met uw data

Een virtuele assistent binnen uw ArcGIS Enterprise Ecosysteem Dat kan met het

Geographic Language Processing platform waar onze partner Tensing GIS en

Natural Language Processing met elkaar combineert Zo kan iedereen ook zonder

specifieke GIS kennis eenvoudig met data werken

Lees verder

Inzicht in inspecties op grote terreinen

Antea Group en Esri Nederland hebben samen Antea Group Insights ontwikkeld Dit

op geo informatie gebaseerd compliancy management systeem houdt de voortgang

en resultaten van de vereiste inspecties digitaal bij en maakt naleving van relevante

veiligheidsvoorschriften eenvoudig Door assets op de kaart te zetten en te koppelen

aan een management dashboard zijn veldinspecties efficient in te plannen en

eenvoudig aan te sturen Zo blijft alle data actueel overzichtelijk en zijn de plant en

sitemanager altijd op de hoogte van de daadwerkelijke status van hun assets

Meer weten Bekiik in deze video wat Antea Group Insights voor u kan betekenen

Evenementen

Esri GIS Tech 2020 verplaatst Het Veldwerk event

24 September 2020 ■ Rotterdam 12mei2020 ■ Rotterdam

De gezondheid en veiligheid van onze

klanten en medewerkers is voor ons

hoogste prioriteit Wij sluiten ons aan bij

Op 12 mei organiseren wij het Veldwerk

event uw medewerkers efficient op pad

Dit evenement biedt een afwisselend en
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de huidige maatregelen van de

Rijksoverheid Dat betekent helaas dat

de Esri GIS Tech 2020 op 7 april niet

door kan gaan

actueel programma met ijzersterke cases

overveldwerk apps

Ook voor dit evenement houden wij de

ontwikkelingen de komende periode in de

gaten en zullen wij de maatregelen zoals

door de Rijksoverheid voorgeschreven

Het is voor ons belangrijk om u te blijven

informeren over de nieuwste

ontwikkelingen in de software De tweede volgen Mocht het evenement niet door

dag van de Esri GIS Conferentie op

donderdag 24 September zal dan ook in andere mogelijkheden om u te

het teken staan van de technologie in lijn informeren over de veldwerk apps

met de inhoud van een Esri GIS Tech

kunnen gaan op locatie onderzoeken wij

Meer informatie en inschriiven

Vragen

Wilt u meer weten naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Neem contact met ons 01

BLIJFOPDE HOOGTE NEEM CONTACTOP

T 10 Ze

Bekiik coniactqeqevens

10M2SDit bericht is conform ons privacvbeleid gestuurd naar| l@nvm nl u kuntzich altijd uitschrijven

voor onze mailings via deze link

Copyright Esri Nederland © 2020

Ons adres is Weena 695 ROTTERDAM Zuid Holland 3013 AM Nederland
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|@rivm nl]10 2«To Irivm nl m

10X2e
10 2e ] 10 2e |
10X29

airivm nll rivm nl

10 2q 10 2eCc Erivm nl] |@rivm nl] @rivm nl]

|@rivm nl]
10 28From

Sent Tue 3 17 2020 7 45 46 AM

Subject RE Inzet bij de GGD HvB

Tue 3 17 2020 7 45 46 AMReceived

Helemaal goed
Vanochtend wordt in OMT o a de zondag door de overheid toegezegde studie onder kinderen besproken We gaan

voorstellen dat we dit doen in het kader van de FFX studie waar we inmiddels METC goedkeuring voor hebben In

het protocol staat dat de GGD de case en huisgenoten om toestemming vraagt waarna al het verdere werk door

het FFX onderzoeksteam wordt uitgevoerd Het onderzoek zou slechts enkele weken lopen Het zou heel mooi zijn
als de bij de GGD gedetacheerde EPI ers in Brabant en Utrecht hierbij een rol kunnen spelen

Vanuit EPI wordt FFX het door BgRimwoecoordineerd We hopen vandaag te horen welke hulp

krijgen vanuit IIV

daarbij gaat10 2e

Groet

0

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 21 41

10 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo m m

10 2e

10 29 K 10 2«

|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE Inzet bij de GGD HvB

Cc

Wat mij betreft ook helemaal akkoord hoor Ik heb met^^0al contact gehad over haar andere werkzaamheden

Veel succes dames Fijn dat jullie die ondersteuning aan GGD kunnen en willen bieden

10 2e

10 2e 10 2b @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 20 31

10 2 10 129 10 2e|@rivm nl [@rivm nlTo

l@rivm nl

10 2 10 2e^g@rivm nl @rivm nlCc

Subject RE Inzet bij de GGD HvB

Dag dames

Wat mij betreft prima en inderdaad handig om dezelfde bezetting te houden maar ik zou even checken met je leidinggevende of

het ook kan ik dacht dat ^^jou ingepland he eft bij FFX studie

Groeten 10X29

10 26 10 2e | 5 rivm nlVan

Datum 16 maart 2020 om 20 00 27 CET

Aan 101 2 10 2e 101 2 I0 2e| 5 rivm nl |@ rivm nl

| 5Jrivm nl

rivm nl10 2eCC m

Onderwerp RE Inzet bij de GGD HvB

Lijkt mij een goed plan om het met een klein groepje zo voort te zetten om het idd zo gestandaardiseerd mogelijk
te doen Ik wil ook wel blijven bijspringen in Den Bosch We kunnen onderling wel afstemmen wie wanneer gaat

etc
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Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 19 25

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

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

Subject Inzet bij de GGD HvB

Vandaag waren^^^en ik weer aan het werk ter ondersteuning van de registratie van de_COVID^19jDatienten bij
de GGD Hart voo^rabant De onderzoekers die hier in charge zijn van de registratie I

collega^^J die verwachten dat de werklast van de registratie de komende tijd niet zal afnemen en eerder zal

toenemen Dit is wel anders dan jij had verwacht dus vandaar even deze e mail Er worden iedere dag nog

steeds meer positieve patienten gemeld en vandaag warenRE E5len ik al de hele dag bezig om ze te registreren in

Osiris terwiilaTOI^len [^^|het in HP Zone zette Om de registratie toch bij te kunnen houden zouden ze dus ook

de komende periode nog graag van onze diensten gebruik willen blijven maken zeker omdat het zeer belangrijk is

om het aantal positieve patienten snel naar het RIVM te kunnen sturen Het is goed dat er voornamelijk dezelfde

mensen naar de GGD toe gaan om de registratie zo gestandaardiseerd mogelijk te doen dus ik hadden al

besproken waar het kan hier bij te springen Is dat ok vanuit jullie en ^^^wil jij dit ook ik zal morgen wel

even bij je langs lopen om even wat zaken te prioriteren

10 2e en haar

Groeten 10 2«
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

M

Mon 3 16 2020 9 54 30 AM

RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

Mon 3 16 2020 9 54 30 AM

Ja OK tot morgen

0 2e 1° 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 10 54

I0 2e [10 2e |@rivm nl

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

To

Tuurlijk ik help graag Is het oke als ik er om 8 45u ben Of bij voorkeur iets eerder

Succes vandaag en tot morgen

Groet

10 2e 10 2e grivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 10 24

@rivm nl

J ®j1ymiml

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

To m

10 2e 10 2e 10 2a 10 2e|@rivm nl @rivm nlCc m m

Best^^Hkun je morgen naar RIVM komen Dan kan een taakverdeling worden gemaakt voor de komende tijd voor

de surveillance vanuit de peilstations Dat wordt extra belangrijk nu er behoorlijk wat positieve COVID 19 cases

gevonden worden in de Nivel surveillance

Met vriendelijke groet

10 2e

[10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T 030 2742074

Ml

10 2e Sirivm nl

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

10 2« 10 2s Srivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 09 34

I0 2e C10 2e |grivm nl

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

To

Als ik ergens mee kan ondersteunen hoor ik het graag

Groet

10 2e 10 2s grivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 16 38
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k|mvmml U
^H@rivm nl

_

10 2»

10 2e £ 10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

l 5 rivm nlTo H

@rivm nl |@rivm nl Ze

10 2e I0 2erivm nl |@rivm nlQj MJ

10 2e 10 2«|@rivm nl rivm nl

io t 10 2«l Qrivm nl 9Bfarivm nl

10 2« | Qrivm nl 5 rivm nl

10 2e l 5 rivm nl

Subject RE Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

Cc

Ja klopt er zijn veel mensen continue bezig met de data en daarbij zijn aantal mensen uit andere afdelingen
betrokken die zich bij imitSQials vrijwilliger hadden gemeld Aanvankelijk^arenjiet^oorajyjjjifl e[■tmieoB

RVP groep die extreme uren hebben gedraaid Gelukkig 7jin ■iiQTKiMpn

vrijdagavond rond 22 00 uur de syntax te maken waarbij nu met een druk op de knop het dagelijkse Situation

Report SitRep kan worden gegenereerd Daarnaast is gnaieaJerin geslaagd om met hulp van in een week

tijd het protocol voor een gedetailleerde epidemiologische klinische virologische immunologische studie af te

ronden en geaccepteerd te krijgen bij de METC Dat is de zogenaamde FFX First Few XX studie volgens aangepast
WHO protocol [mjggjwerkt tijdelijk in Den Bosch om de GGD Hart voor Brabant te ondersteunen Ook zijn diverse

mensen van andere EPI afdelingen tijdelijk gedetacheerd bij GGD West Brabant Utrecht Zuid Limburg

10 2e erin geslaagd om

Enorme inzet dus EPI breed

noemt zijn zeer relevant ZoalsKElIfeQBal aangaf is de bedoeling dat het SitRep of eenDe punten die

weekrapport vanaf begin volgende week op de RIVM website te vinden is met veel van die informatie Die bevat dan

behalve meer details uit Osiris ook de virologische dagstaten aantal testen en aantal positieven Nivel peilstation
gegevens Zieketradar van

sterfte monitoring

10 2e

check en registreer jezelf op www infectieradar nl Consumentenpanel Nivel10 2e

Suggestie voor link op RIVM website naar wetenschappelijke publicaties is ook essentieel dat verhoogd
geloofwaardigheid RIVM als kennisbron De modelleurs hebben al aardig wat gepubliceerd en morgen dienen we

| mede op verzoek ECDC een Rapid Communication in bij Eurosurveillance10 2evanuit RES en IDS

over de ziekenhuisstudie van vorig weekend

Morgen wordt er weer op a lie niveaus besproken hoe verder met onze surveillance en onderzoektaken

Wordt vervolgd

Groet

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 15 21

10 2s@rivm nl | Qrivm nlTo

dvmji[ ^2rivm nl rivm nlm

2s rivm nl rivm nl H

10 2e g 10 2e

10 2e EBBnl
10 2e E I0 2e

10 2e |w£ 10 2e

10 2eB S rivm nl

|^rivm nl M

l@rivm nlw

10 2e| 5 rivm nl

9B@rivm nl l S rivm nl 53rivm nl

I10 2e| S rivm nl ^ |@rivm nlCc

l S rivm nl

Subject Antw Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijk op website

Hoi 10 2e

Er wordt dagelijks een overzicht gemaakt waarin een groot aantal van de punten die jij noemt al opgenomen zijn Dit wordt

gedeeld met betrokkenen en vanaf volgende week ook breder

De steeds veranderende situatie en nieuwe vragen inzichten maakt het lastig een goed overzicht maken ook omdat Osiris

achterliep Maar afgelopen week zijn er grote stappen gezet door enorme inzet van veel betrokken Meer info voIgt snel

Groet 10 2e
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10 2e 10 2» a rivm nlVan

Datum 15 maart 2020 om 14 59 21 CET

l^nvminl Q10 2S

10 2e g 10 2e

10 2e E

10 2e g]
10 2el

10 2e laBIBfBH

10 2e l 53rivm nlAan

10 2e5 rivm nl rivm nl M m

E10 2eJ 10 2e 29 rivm nl

E 10 2e

10 2e g 10 2e igSIMBBI

10 29 | S rivm nl mSafg rivm nl

H@rivmml I0 2e

10 2e g 10 2e

10 2e fi0 2e£ 10 2e

10 2 l@rivm nl |@rivm nl

10 29

10 29

10 2e 10 2o 10X2 I0 2e|@rivm nl S3rivm nlCC

@rivm nl

Onderwerp Covid update Extra bijdrage RESsers nodig Meer getallen info mogelijkop website

Hoi^^^en RES ers

ik vroeg me af je misschien tijd hebt voor een update aan ons RES groep over de covid surveillance mail

of telemeeting
Wat er al wordt gedaan welke aanvullingen of verbeteringen wenselijk zijn
En of er meer bijdrage van ons alien uit de RES groep gewenst is voor de surveillance

Misschien heb ik ook informatie gemist hoor ik was vorige week thuis mm

I10 2g

Op de website staat elke dag een goede update van de surveillance

Kan en moet deze nog uitgebreider
Zouden meer getallen en meer transparantie via de RIVM website mogelijk zijn voor iedereen die dat zoekt

Ik kan me voorstellen dat mensen medische en niet medische professionals publiek meer getallen zoeken die nu

nog niet op de website te vinden zijn

Nu de epidemie groter wordt zouden we misschien wel gegevens kunnen verkrijgen die we eerst niet hadden o a

b v IC s dagelijks bellen Of ik kan het nogmaals voorzichtig via NICE proberen oid Andere parameters waar we

vanuit de RESgroep achteraan kunnen

Mogelijke additionele info getallen voor op de website waar ik als RES leek aan denk zijn
maar waarschijnlijk is onderstaande al lang en breed overlegd in OMT de staf met de coronagroep de

communicatie mensen de datamanagers etc

1 Naast de huidige visuele kaart van Nederland ook een grafiek van de epicurve toevoegen

Of een link naar ECDC site toevoegen die per land ook wat epi curves laat zien

Nu moet de lezer de groei per dag alsook cumulatief zelf terugrekenen door alle vorige berichten door te

lezen

Of kan er eventueel een aanklikbare achterliggend excelblad bij die elke lezer kan lezen downloaden

2 Additionele aantallen over

of ze staan deels al op de website en ik heb ze niet goed gevonden
• Naast de aantal positieven ook de totaal aantal labgeteste personen Leeftijdsverdeling positieven

De leeftijdsverdeling en regioverdeling van de ziekenhuisopnames
♦ En details over IC opnames

o aantal IC opnames naar leeftijdsgroepen
■ indien gaande aantal mensen die op de IC hadden gemoeten maar boven de IC

capaciteit vallen evt uitgesplitst per ziekenhuis

IC opname wordt ook gevraagd bij de osiris melding is dit te incompleet of kunnen we die getallen wel op

de website weergeven Of zouden we met extra moeite deze getallen nu wel vanuit IC s kunnen krijgen
omdat ondertussen de urgentie hoger is

liefst ook uitgesplitst naar b v leeftijd wel niet onderliggend lijden regio
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3 Links naar RIVM covid publicaties studies exploraties scenario doorberekeningen werk van b v de EPI

modelleurs van anderen

Zoals o a het recente EPI NtVG artikel Wallinga et al de COVID 19 epidemie indammen en afvlakken

Dit zijn wat losse flodders en ik besef dat er op EPI ook een heel COVID team aan de surveillance werkt

Misschien is bovenstaande al lang en breed doorgesproken en geregeld en is voor de rest van ons een korte update
voldoende

groeten

Dubbel
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10 2e

10 26

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Rapid Communication docx

Thur 3 12 2020 1 24 35 PM

Eurosurv

Thur 3 12 2020 1 24 35 PM

10 2« hierbij eerste aanzet Het leek mij handig om de resultaten van de HCW 6 8 maart als kern te melden

dat was tenslotte de opzet zoals we bedacht hadden De andere data worden dan als bijvangst gepresenteerd Ik

wacht even wat jij hier van vindt voor ik^^vraag om een nieuw Engelstalig kaartje want dan zou het kaartje
alleen de resultaten van de HCW 6 8 maart laten zien In de kaart wel ook de incidentie van meldingen moet ik

nog uitleggen in tekst op COROP niveau want dat zijn de Europese NUTS3 gebieden Tabel met resultaten per

ziekenhuis lijkt me niet nodig
Ik kan er morgen nog mee verder Maar misschien is het al goed om de volgende versie met jouw opmerkingen
zo snel mogelijk te delen met de zhs om te vragen of ze mee willen doen

Hoi

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu {RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T 0301—

M 06

10 2e Sirivm nl

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kind regards

10 2e

10 2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases | Centre for Infectious Disease Control

Dutch National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven

M 3lg0|g|P
l@rivm nlm

http www rivm nl

RIVM Committed to health and sustainability
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iMtLMMtorivm nil10 2e 10 [2e 1 Q 2eTo @rivm nl]
10 2e

|10 2e

Cc |@rivm nl]
From

Sent Thur 3 12 2020 8 28 33 AM

Subject COVID

Received Thur 3 12 2020 8 28 34 AM

Er is om half 10 spoed OMT dus ik ben niet bij het overleg 10 00 en waarschijnlijk ook niet RESGEZ

Met vriendelijke groet

10 [2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

tqboIBHI
M 06

10 2e @ rivm nl

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kind regards

10 2e

Head of Department for Respiratory Infections

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases | Centre for Infectious Disease Control

Dutch National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven

T 31

@rivm nlm

http www rivm nl

RIVM Committed to health and sustainability
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iMtLMMtorivm nil10 2e 10 2e 1 Q 2e 10 2eTo l@rivm nl]

|@rivm nl]10 2e nl]|l0 2e |

|10 2bFrom

Sent

Subject RE welke regio s zijn endemisch M1 7

Received

Wed 3 11 2020 3 29 13 PM

Wed 3 11 2020 3 29 14 PM

Duidelijke indeling inderdaad Ik twijfel alleen bij Zuid Limburg daar loopt uitgebreid BCO begrijp ik dus dat nog

even afwachten Wat voor onze surveillance natuurlijk grootste impact heeft is

Wei of niet doorgaan BCO dus fase M2 Dat zou dus nu nog niet voor Brabant ZO gelden Overigens is er nog een

NUTS3 regio in Brabant stadsgewest Den Bosch maar ik neem aan dat die meegaat met midden Brabant

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 16 17

S rivm nlo 10 2e 10 2e I0 2e|@rivm nl

10 2e@rivm nl

Subject RE welke regio s zijn endemisch M1

|@rivm nl

Duidelijke inschatting amifeS

Bij de drempelwaarde voor volgend scenario staat Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance bij de overgang

van Ml naar M2 Is dat al bij n l positieve patient in de nivel surveillance Want dan zou dat dus voor een deel

van Brabant en Utrecht gelden

10 2e 0 0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 15 59

•i—
10 2e 10 2e 10 2s|@rivm nl | grivm nl

10 2eSrivm nl

Subject welke regio s zijn endemisch M1

Srivm nl

10 2een

Bijgevoegd een inschatting van de fase per NUTS3 regio

Onze criteria zijn niet helemaal eenduidig te interpreteren En ook onze gegevensbronnen zijn niet optimaal
gedeelte pt zonder bron uit Osiris is niet eenduidig IMIVEL is te kleine steekproef onderzoek ziekenhuizen alleen in

Brabant

Het lijkt me toch belangrijk dit op het RT te bespreken

Wat vinden jullie van de inschatting zoals bijgevoegd

[10 2e

10 2e 10 2e kairivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 50

Srivm nlO 10 2e 10 2e 10 2a 10 2e| 5Jrivm nl

@rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

O ja ook tweede IAZ patient positief in Nivel influenza surveillance peilstation in Utrecht

10 2eFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 48

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 29 10 2e|@rivm nlTo [n

| S rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020
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Ja Brabant zit nu op randje M1 M2 lijkt me Dus loslaten BCO zou aan de orde kunnen zijn alleen melden in Osiris

met minimale informatie

Verdere informatie over deel van de cases en HH contacten krijgen we dan via FFX

Rest NL nog C2

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 11 37

10 2S 10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl | 5 rivm nlTo m

|@rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

zullen een kaart van Nl maken naar IMUTS3 met de gevallen met onbekende bron

hopelijk geeft dit inzicht voor de keuze voor NUTS2 of NUTS3

10 2e 10 {2een

Ik denk dat in het epidemiologisch overzicht voor het RT voor vrijdag we dan moeten verwijzen naar de C en M

indeling uit de scenario s waarbij we de problemen in zorgcapaciteit voor nu buiten beschouwing laten dat kwam

uit een overleg vorige week met regio s

Ik zou zelf denken dat heel Noord Brabant in M2 zit meerdere regio s met verspreiding in algemene pop en

uitbraken in zorginstellingen oa Tilburg Breda Uden Waar Limburg nu zit weet ik niet wel uitbraak in

zorginstelling maar nog maar 7 cases met een onbekende bron uit sitrep vandaag Ik zou zeggen Ml

Dit zou betekenen dat Brabant BCO gaat loslaten Dat lijkt me verstandig kunnen ze zich op instellingen gaan

richten mn verpleeghuizen

En dan rest Nederland nog in C2 max 3 gevallen met onbekende bron op dit moment

Een duidelijk kaartje hiervan kan ook helpen zal ik ook aan| 10 2e |vragen

Epidemiologisch scenario Drempelwaarde voigend scenarioFase en

beheersdoel

Eerste gerapporteerd geval met reishistorie en of

epi link C2

Eerste geval zonder epi link C3

Cl Geen gevallen in

Nederland weinlg in

Europa

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD instaattot

effect]eve BCO

Toename gevallen maar binnen capaciteit GGDC2

Containment C3

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

Enkele clusters

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

C3

Containment

Capaciteit GGD voor BCO

schiet tekort

Veel gevallen zonder epi

link

Een of enkele regio s met

verspreiding in de

Eerste lokaie uitbraken M2

Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance

M2

Ml

Mitigatie
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algemene bevolking

BCO losgelaten

Meerdere regio s met

verspreiding in de

algemene bevolking

Uitbraken in zorg

instellingen

Grotere problemen in lokale zorgcapaciteit M3M2

Mitigatie

Meer gevallen leidend tot meerdere regio s met

tekorten zorgcapaciteit M4 Minder gevallen

leidend tot minder regio s met tekorten

zorgcapaciteit M2

M3 Verspreiding in alle

regio s verschillende

intensiteit per regio

Mitigatie

Minder gevallen leidend tot minder tekorten

zorgcapaciteit M3

M4 Zeer grootschalige

verspreiding in alle regio sMitigatie

10 2e 10 2S grivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 48

10 2« 10 2« 10 2e|grivm nl lgrivm nlTo

|grivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Cc

De keuze voor ons is om te melden op provincie niveau hele provincie Noord Brabant NUTS2

Of alleen de betreffende COROP gebieden zoals Midden Noord Brabant NUTS3 niveau

10 2e 10 2e grivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 39

lu
10 2e 10 2e 10| 2egrivm nl grivm nlTo

0 2«Cc

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Dit sluit aan bij de mail die we daar maandag over ontvingen Attachments die daarbij zaten heb ik bijgevoegd

^en ik hadden al besproken dat dit een RT beslissing moet zijn en dus vrijag op de agenda moet De vraag is

ook op wel niveau we dit gaan melden

10 2e

10 2e 10 2e grivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 16 24

grivm nlTo

10 2e 10 2S @rivm nlCc

Subject FW For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Ter info Ik had ^^^en gebriefd over deze AF Goed om vrijdag in RT te bespreken of wanneer via EWRS

gemeld wordt dat wij area with ongoing community transmission hebben binnen NL

Groeten

10 2»

10 2e gecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat |
Sent maandag 9 maart 2020 14 46

S santc r iibliquefran fhLno ~B

10 2e 2e|gelisabethinen or atTo

10 2e I0 2egvzbb skM

10 2e

10 10 2e|ggov mt
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fchzjz hr

I@insa min

l@hse ie J||@nii7 si

B@mphs moh gov cy

0 In m m 0 0

gB@szu cz 0 0 0 m

10 2ssaude pt ssi dk spkc gov lv0

l@tcd ie B

fflj£ msssLes B
mfc81@pzh gov pl

m
insp gov ro

m 0

l athl fim

^B@ med uoa gr Q@folkhalsomvndigheten se

nnk gov hu

m m

j8^B@wiv isp be

l@vahoo com B

m 0 0 0

0 HHfc8M@who int0
■

0

@ijzcg mem 0

10 2» 10 [2e|@nnk gov hu [Ufljfciifl@agihas lvCcr |@ages at0 m 0

10 2e|@santepubliquefrance frmm 0 m

jfc81@arsnQrte min saude pt

mh government bg

0 rn 0lszu cz

mphs m oh gov cy
m In 0 0 nijz si

{tl@jfmed uniba sk |@bkus lv0 m m R1

|2^ssLdk|@inmi it B

M@samJt

^MBr@isdii es

^B@wiv isp be m

terviseamet ee

B@folkhalsomyndigheten se

^^^^^B@£ovjrvt BD
r^mTfe^M@p7h goy pl jJ

^[@ec europa eu

@ecdc europa eu

0 0 pj 0

l@fhi no Kn

prki de BE

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

^@landlaeknir is B
^p©nvmml ^
|@ecdc europa eu

Subject For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

0 0

0 0 0 0

0 0

Dear Advisory Forum members

Please find attached the preliminary draft minutes from the Extraordinary Advisory Forum meeting held on 4 March 2020 Please

send us your comments if any by Thursday 12 March

The draft minutes of AF60 18 19 February and of the Extraordinary AF meeting held on 24 February will be circulated in due

course

Kind regards

Corporate Governance Secretariat

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

wvwv ecde europa eu
■SF1

Follow ECDC on f J» In

1^ ecx5c
BjJ 2005 2020

From Corporate Governance Secretariat

Sent 09 March 2020 09 30

M
Binlsam r

MmBiMS
I0 2e 10 i2e 10 2e|@elisabethinen or at 0

i 2e l@vzbb sk @chl lu0 0

10 2e 10 2e|@santepubliquefrance fr0
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10 2e 10 2e5a@landlaeknir is|@gov mtH m

10 f2el@hse ie |
l@szu cz

l@nijz sim H m

10 2e^J@hz]zj]r
^PB@insa min saude pt

M@spkc gov lv

l@mphs moh gov cy
m [n [0 m m

ssi dk B
l@insp gov ro

m m m

ltcd iem M m

I|MfeD|@pzh gov pl

folkhalsomvndigheten se rivm nlmsssi es
m m m

26med uoa gr Van Dissel Jaap |
K@nnk gov hu

l@rivm nl

^^^ds£ibe
m m m m m

2e 10 2e|@vahoo comm m m m

M@who int @ijzcg meH

10 2e|@nnk gov hu ^l@agihas lvCct
_

l@ages at

[santepubliquefra^

m m m

10 3thl fi

@arsnorte min saude pt
m m m m m

szu cz

10 2e E 10X26@mh government bg @mphs moh gov cy l@nijz sim

10 2e 10 2e 1 |@bkus lvm m

amet ee |
5 folkhalsomyndigheten se

10 2e E 10 2e igran

10 2« E 10 2e|

gsi 10X26 e 10 2e

■i 10 [2e

l@ssi dkinmi it B

@fhi no

K@rki de

M m M

E 10 26 j @gov mt J
B@pzh gov pl

m m m

£ 10 2e0 26m

E 10 26Mi@landlaeknir is |

|@ecdc europa eu

^ i@hzjzT}r |
|@ec europa eu

m

10 2e 10 2e

I0 2e10 2e @ecdc europa eu
m

Subject Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Dear Colleagues

In the extraordinary meeting of the ECDC Advisory Forum on 4 March 2020 we agreed that EU EEA Member States would move

toward a system of self declaration of areas with ongoing community transmission of COVID 19 so as to allow other Members

States to adapt their travel based testing approaches in the ongoing outbreak ECDC s proposal is that Member States report the

areas which they classify as having ongoing community transmission i e more than only imported cases or clearly defined and

limited clusters of cases at NUTS level as described in the attached instructions and using the attached macro enabled excel file

ECDC would collate and share these responses which MS would update as frequently as the situation changes in their country

Please provide feedback if any on this proposal by close of business Tuesday 10th March

With kind regards

I0 2e

Confidentiality Notice
If you are not die intended recipient of diis message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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[■SBfl@rivm nl]10 12To rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

M

Wed 3 11 2020 2 31 50 PM

RE FFX protocol
Wed 3 11 2020 2 31 50 PM

10 2e hopelijk kunnen we uiterlijk morgen het aangepaste protocol indienen bij de METC en de

METC heeft al toegezegd het dan snel te zullen beoordelen In principe zouden we dus al over enkele dagen kunnen

beginnen Hebben jullie iemand bij IIV die vrijgemaakt kan worden voor het onderzoek en die samen met EPI

de uitvoering kan coordineren Van de kant van IDS is dat momenteel onmogelijk door de vele COVID 19

taken en bij EPI wordt het ook steeds lastiger ook omdat inmiddels al 6 EPI epidemiologen ter ondersteuning naar

GGD en zijn gestuurd
Groet

10 2e

10 126 10 2« |@rivm nl

Sent woensdag 11 maart 2020 09 52

From

10 2e |@rivm nl

^HEIS^M@rivm nl ^

To

10 2e
up rivm nl |
l@rivm nl

|@rivm nlm nj

i 2e
_

10 2» H

10X2 E d0 2

10 2e g 1Q 2e

10 2e j^fl

|@rivm nl @rivm nlCc H

|@rivm nl |@rivm nl @rivm nl

@rivm nl|@rivm nl M@rivm nl

[@rivm nl |[@rivm nl |
@rivm ni

rjj m m

m

Subject RE FFX protocol

Het is inderdaad zo dat deelnemers aan dit onderzoek zowel volwassenen als de kinderen zelf geen baat hebben

bij het onderzoek Echter we zien dat het percentage kinderen dat ziek wordt beduidend lager is dan het percentage
volwassenen dit roept de vraag op welke immunologische processen hierbij een rol spelen Kennis hierover kan

worden gebruikt voor het opstellen van preventie maatregelen en is tevens relevant voor de definitie van

risicogroepen

We realiseren ons dat voor kinderen 3 tijdstippen voor bloedafnames veel is en stellen daarom voor om het 6 8

weken tijdstip weg te laten en ons te beperken tot 2 tijdstippen t l en tl5 21dgn Een eenmalige afname zegt
niet veel Bovendien is een tweede bloedafname te gebruiken om te kunnen bepalen of een kind geinfecteerd

geraakt is en dus een antistof respons heeft

Onze focus ligt bij kinderen op de vraag waarom zij niet ziek worden dus als ze geinfecteerd raken zijn ze beter in

staat het virus snel op te ruimen Hiervoor is met name het eerste tijdstip van belang vandaar dat we op t l zowel

een stolbuis voor serum als een heparine buis voor cellen af willen nemen Voor het t 15 21 dgn tijdstip zou een

vingerprik afname ook kunnen waarin we in ieder geval het verloop van de antistof respons kunnen volgen

We zouden voor kinderen de hoeveelheid af te nemen bloed kunnen beperken tot

T l 1 stolbuis van 1 ml serum en 1 heparine buis 8 ml of 2x4 ml voor PBMC isolatie

T 15 21 1 microtainer 0 5 ml vingerprik serum

Groeten

H0 12e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 13 12

l@rivm nl10 2e |
10 2a

10 2e

1D 2e 10 2el@rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2e^B@rivmjTl
@rivm nl

^^®rivmjTl
@rivm nl

|@ rivm nl M |@rivm nl

10 126 L_
10 2e

10 26 g 10 26

10 2e g 10 2e

10 2e

l 2e 10 128 ■
10 126 g 10 2e

10 26 g 101 26

10 2e

l@rivm nlCc

rivm nl @rivm nl

J@_rivm nli

m

rivm nl H@jjvmjij
|@rivm nl J@rivm nl |

J@nymml

m m

Subject RE FFX protocol

Importance High
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Beste alien

We hebben reactie ontvangen van METC In principe voor volwassenen goedgekeurd maar het aantal

monsterafnames voor minderjarigen was echt te veel

Het amendement kan nog geen positief nader besluit krijgen omdat het onderzoek bij volwassenen in principe akkoord is

maar bij kinderen nog niet De belasting voor kinderen is met 3 keer bloedafname binnen 6 weken en 3 neus keelwatten

meer dan minimaal Het moet daarom duidelijk worden wat daar voor kinderen tegenover staat hebben zij een kans op

voordeel door deelname Graag onderbouwen

In principe hebben deelnemers geen voordeel van deelname dus moeten we het aantal monsterafnames voor

kinderen onder de 16 jaar toch verminderen naar

• eenmalige geen bloedafname is eenmalig nog wel nuttig Welk moment is dan het meest nuttig
• minimale neus keelmonsters welke momenten zijn echt essentieel

• Verder zullen we minderjarigen ook niet vragen om deel te nemen aan de afname van neus keelmonsters

iedere 2 3 dagen

Ik zou graag vandaag of uiterlijk morgenochtend onze reactie terug sturen Graag dus suggesties zo snel mogelijk
aan mij laten weten

Groeten

10 2S

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 29 10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2S 10 2e 10 2S 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 [2e 10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e iojr29

10 2e

10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e 10 I2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2b

10 2s 10 2b 10 2b10 2b

10 2b 10 2e 10 2B 10 2s

10 2s 10 2b 10 2b 10 2b

{10 2b

10 2b

10 2e 10 2e



367826

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 26 10 2e

C10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2b

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2a 10 2e

10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2®

10 2e

10 2 10» 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2 10 2e 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2« 10 2

10K2E

10 2s 10 2e C10 2e I0K28

10 2« 10 2» 10 2s

10 2e 10 26

10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e

10 2e 10 2b 10 2e 10 2B

10 2b

10 2b

10 2s 1 0 2b

10 2b10 2b 10 2e

10 2s 10 2e 10 2s

10 2s10 2b 10 2s 10 2s

10 2e 10 2b

10 2e

10 2b 10 2e 10 2s

10 2b 10 2s 10 2b
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10 2e 10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

C10 2e

10 2e

10 2a 10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2s

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 101 2

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

dOKIsI

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2t

10 2e 10 2»

Dubbel

10 2e 10 2s

10 2s 10 2» 10 2» 10 2e 10 2a

10 2e

10 2» 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2 10 2e

10 2a

10 2e

10 2a

1D 2e

10 2e

10 2e lOKIti

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

I0K2EJ

10 2e 10 2s 10 2a I0 2e

10 2a

10 1281

10 126

10 2»

10 2e 10 2a201 281
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10 2e 10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

C10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 129

{10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 £2e

10 129

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 29

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

{10 2e»

10 2e

10 2e

10 129

10 2e

10 2e

10 29 10 29 10 2e 101 29 10KJ»

10 29 10 2e 10 2e

10 29 10 29 10 129 10 29 10X29 10 2e

10 129

10 2e

10 129 10 129

10 2e

10 129 10 129

10 2910 2t 10 29 101 29

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2» [« »

10 2e 10 2b 10 2b

10 2e 10 2 10 2a 10 2e 10 2

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

10 2s 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2«

101 2

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e 10 2 101 26

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2« WX2s

10 2e 10 2e 10 2e 10 26

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

1C 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e 10 2e
UUUtd
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10 2e

10 2»

10 2« 10 2»

10 2e

10 2S

10 2e 10 2a

10 2e

10 2e 10«2e

10X28 10 2e

10 28

10 26

10 2a 10 2» 10 2a I0 2a

101 28 10 128 10X28 10 28 101 28 101 28

10 128 101 28 101 2810X28

10 128 101 28

Dubbel

10 28 101 28

10 2a

101 28

10 2e

10 2s

10 2a 10 2e 10 2a

101 28 10 2e 10 128 10 28

10 2e 10 2e 10 2e

10 2a 10 2e 10X28 10X28 10 10 2a

10X28 10X28 10 28 10 2a 10 2e
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10 2e 10 2e

10 126

10 2a

mm

10 2

10} 2e

mm

10 2e

10 2e 10 2a 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2» 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e I0H29

101 26

Dubbel

10 2a 10 2e

10 t2e 10 2» 10 2e 101 2 10 2e

10 2e10X26 10 2e 10 2e

10 2e

10X26

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 126 10 126 10 126 10 126 10 126

10 2

10 2e 10 2e

10 126 10 26 10 2e 10 126 10 126

10 2e

10 2e

10 126

10 2e

10 2e 10 2a

10 26

10 2e

10 2a

10 126 [10 2e

10 2l» i2e10 2e 10 2e
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10 2» 10 2e 10 2e 10 2» 10 2e 10 2«

10 128

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2s

10 2e

10 129

10 128

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

101 28

101 28 10 12

10} 2i» M10 2s 10 2e

10 2e 10 28 10 29 10 2e 10 28

Dubbel
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10 2eTo |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Spoedonderzoek Brabant voor intern gebruik docx

M

Tue 3 10 2020 11 59 19 AM

FW rapport spoed onderzoek zkh Brabavnt voor INTERN gebruik
Tue 3 10 2020 11 59 20 AM

Kaarten Brabant pptx

Ter info dit ligt nu bij
vertegenwoordigers van de ziekenhuizen bij zijn Moment van publicatie pas na zijn akkoord

hij is vanmiddag bij overleg Veiligheidsregio Brabant waar ook10 2e

10 2e [10 2e \@ rivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 11 42

10 S»^■@gmail COm rnm^1

^@riym nl ||
|@rivm nl

|@rivm nlTo m

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

|@rivm nl

m 0

|@rivm nl

Subject rapport spoed onderzoek zkh Brabavnt voor INTERN gebruik

Cc

Beste alien

Zoals zojuist afgesproken Het is in word format zodat jullie er makkelijk zaken uit kunnen halen

PPt van de kaartjes heb ik ook bijgevoegd

Gr en succes allemaal weer vanmiddag 10 2«
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10 2e [] 10 2e

I0 2e |i I0 2e

10 2b 1 10 2e

10 2s

To 0 rivm nl]
l@rivm nll BBBlCc l@rivm nll M

@rivm nl] l@rivm nl]
From

Sent Mon 3 9 2020 9 51 19 AM

Subject RE Kaartje Brabant

Received

data formulier rabid zkh studie RIVM vs 0 1 JBZ xIsx

data formulier rapid zkh studie RIVM vs 0 1 BNH xIsx

Kopie van data formulier rapid zkh studie RIVM vs O l xlsx

Mon 3 9 2020 9 51 19 AM

Nu met de bijlagen

10 2eFrom

Sent maandag 9 maart 2020 10 49

|@rivm nlTo m

|@rivm nl ^B10 2e d0 2e|@rivm nlCc m m

10 28 10 2e]|@rivm nl @rivm nlmw

Subject RE Kaartje Brabant

We hebben gevraagd of ze de data per vestiging kunnen aanleveren maar ik vermoed dat dit niet zal gebeuren
Maar misschien juist wel goed om alle vestigingen in Brabant op de kaart te hebben Vie Curie Radboud waarbij
vestigingen van een ziekenhuisorganisatie zelfde kleur krijgen of zo

Als richtaantal hebben we 100 per ziekenhuis aangegeven sommigen hebben al meer getest

Ik stuur alvast voor het idee van paar ziekenhuizen voorlopige data

|aanzienlijk meer
eerst een overzicht maken I

inderdaad heel weinig positief in

Om 14 00 gaan we natuurlijk

10 29

10 128 10 2g
10 2e helpt daarbij

dus

getallen mogen erop Maar daarnaast zou een aparte kaart met alleen categorieen nuttig zijn om wel naar buiten

gedeeld te worden

Het is vooralsnog een besloten rapportage iQ 2g

Goed om te kijken of het duidelijk blijft als we de incidence per GGD reaio aanaeven fkan ook per gemeente
trouwens die data worden continue bijgehouden door 10 2e10 2e en

Groet

10X2e

10 2e B 10 2e l Srivm nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 09 27

I0 2e 10 2e 5 rivm nlTo

Subject RE Kaartje Brabant

10 2e

Een paar puntjes alvast

1 Veel van deze ziekenhuizen hebben 2 of 3 vestigingen Worden deze als 1 ziekenhuis geteld of elke

vestiging apart

2 Een aantal ziekenhuizen in Brabant doen niet mee Klopt dat

o Maxima MC Eindhoven

o St Anna Geldrop
o Maasziekenhuis Pantijn Beugen

3 Vie Curi ligt trouwens ook buiten Brabant in Limburg Venray en Venlo

4 Hoeveel testen worden er ongeveer per ziekenhuis uitgevoerd Tot max 500 ofzo

5 Ik verwacht geen hoge percentages positieve tests en dan heeft een taartdiagram niet zo veel zin te kleine

taartpunt Klassen kan natuurlijk wel

6 Mogen de bijbehorende aantallen in de kaart worden weergeven of moet het bewust vaag in klassen

worden aangegeven

7 Is het een idee om als achtergrond de incidence per GGD regio weer te geven Of is dat teveel afleidende

info
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met vriendelijke groet

CI0K2eJ
Cl 0 2e

Afdeling Rekenen Data en GIS

SSC Campus
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

T|
IV

jrivm nl

W http www ssc campus nl

e hto

G4 211 wo U3 49 EPI | vn vrij

10 2e 10 2e @ rivm nlVan

Verzonden maandag 9 maart 2020 07 48

5 rivm nl10 2» 1D 2e]Aan

Onderwerp Kaartje Brabant

Ha^^^zoals je weet is er afgelopen weekend op advies van OMT onderzoek gedaan onder ziekenhuismedewerkers

in Brabant Wij hebben de ziekenhuizen qevraagd om de data voor vandaaq 14 00 naar ons te sturen Dat wordt

dan een zware klus want uiterlijk vanavond wil

hebben voor de verdere bestrijdingsmaatregelen Vermoedelijk komt er ook morgenochtend weer een OMT om

daarover te adviseren

10 2e de resultaten zien omdat het grote gevolgen kan

Zou jij een kaart kunnen maken met de locaties van de deelnemende ziekenhuizen Het gaat erom dat we OMT

leden VWS etc een visuele indruk kunnen geven met locatie ziekenhuis dat positief getest is en totaal aantal

getest bv een taartdiagram bij ieder ziekenhuis waarvan de omtrek proportioneel is aan totaal aantal uitgevoerde
testen Of positief in enkele categorieen met verschillende kleuren

Zoals gezegd de data komen pas om 14 00 maar misschien goed om kaart alvast voor te bereiden Lukt dat

Dit zijn de ziekenhuizen

10 2g

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T|
10 2e

N
10 2e @rivm nl

http www rivm nl
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RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kind regards

10 2e

10 2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases | Centre for Infectious Disease Control

Dutch National Institute for Public Health and the Environment RIVM

PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven

T
10 2e

M|
10 2e @rivm nl

http www rivm nl

RIVM Committed to health and sustainability
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10 2»

1° 2e

f10 2»To |@rivm nl]
From

Sent Sat 3 7 2020 8 22 12 PM

Subject FW Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Received

mst graph 3 7 1934 pdf

Sat 3 7 2020 8 22 12 PM

10 2e 10 2e |@erasmusmc nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 21 14

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e g {10 2b

10 2e

10 2a

10 2s ^|@rivm nl

@ rivm nl I
To

E I0 2e 2«@rivm nlCc

0 2»

10 2»

10 2al@rivm nl |@rivm nl

k@rivm nl Q@rivm nl

B@erasmusmc nl MB^M B|
Serasmusmc nl H

|@ erasmusme n

Subject Re Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

|@erasmusmc nl B

^|@erasmusmc nl

^|@erasmusmc nl

m

Mooi

We gaan dan niet al sequence data hebben Alles wat we zondag om 1500 uur hebben kan mee liefst als RNA want dat scheelt

tijd

We hebben wel gisteren en vandaag gedraaid en de run voor morgen staat weer in

Totnutoe zien we uitbreidingen op dezelfde clusters met een nieuwe tak een casus In Prinsenbeek We zijn een beetje lost

vanwege die overgang naar Osiris ^^^heeft een marterbestand Ik cc de mensen die hier mee bezig zijn E^^fflcodrdineert
Voor de fun alweer een nieuwe update

10 2e 10 2e @rivm nl wroteOn 7 Mar 2020 at 21 03

Hoi fantastisch dat dit op zo n korte termijn gelukt is Radboud gaat ook data leveren en kan

nog toegevoegd worden in Gelderland maar wel veel medewerkers die in Brabant wonen

De methode om door testen van zkh medewerkers zicht te krijgen op mogelijke community
transmission lijkt ondersteund door bevindingen uit China Daar zijn meer dan 2000 zkh medewerkers

gemeld met bevestigde infectie maar bij nader onderzoek blijkt de meerderheid hoogstwaarschijnlijk
thuis geinfecteerd niet in het ziekenhuis

Uit WHO mission report

Notwithstanding discrete and limited instances of nosocomial outbreaks e g a nosocomial outbreak

involving 15 HCW in Wuhan transmission within health care settings and amongst health care workers

does not appear to be a major transmission feature of COVID 19 in China En Additionally
investigations among HCW suggest that many may have been infected within the household rather than

in a health care setting ffile N Corona 20virus who china ioint mission on covid 19 final

report pdf

Er wordt vandaag en morgen ook hard gewerkt om het LCI casus register bij te werken en maandag is

nog een uitdaging omdat dan volledig wordt overgeschakeld van casus register naar Osiris Maar we

zouden maandag ook overzicht moeten hebben van kenmerken van bevestigde patienten uit Brabant

die door de GGD en zijn gemeld

Groet
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 20 39

10 2e 10 2erivm nl |@rivm nlTo

10 2erivm nl @rivm nl |@erasmusmc nl

I0 2e 10 2e|@ rivm nl l@rivm nl

10 2e m 10 2eka’rivm nl l

Mrs rivm nl

Subject Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

lfa’erasmusmc nl

Beste alien

Een puntsgewijze update mbt de steekproef COVID 19 onder zkh medewerkers in zkh in Brabant

1 S^Jheeft vandaag een aantal zkh gemobiliseerd via de bestuursvoorzitters van deze zkh

2 Naast de contacten die we gisteren gehad hebben met de OALs in Brabant heb ik navj spfjs
inspanningen vandaag contact gehad met een reeks zkh Hieronder voIgt de stavaza

mbt 8 deelnemende zkh

3 Elisabeth twee steden zkh contact

swabben doel is 100 300 mw met milde klachten Zij gaan zelf testen We ontvangen

maandagochtend de data IDS RIVM heeft ze voorzien van primer probes mixen PCR master mix en

swabs

4 Catharina zkh contact

ontvangen maandagochtend de data

5 Elkerliekzkh contact |
mbt samplen mw met lichte klachten Doel 50 100 swabs RIVM hoortzsrr ofze de swabs moeten

testen ofdatze gebruik maken van PAMM Ik hou dit uiteraard in de gaten en ga hem morgenochtend
meteen vragen ofhet RIVM lab ingeschakeld wordt

S Vie Curie zkh contact ]
en naar PAMM gestuurd Morgenmiddag bij de dienstwisseling hopen ze een vergelijkbaar aantal te

swabben Afgesproken dat we om 17 00 een koerier ter plaatse hebben die die monsters naar RIVM

brengt geschatte aantal 25 voor diagnostiek Dit omdat PAMM een lange doorloop tijd heeft en de

data niet maandag aan het begin van de middag gereed kan hebben Intern IDS wordt overlegd
wanneer deze getest worden en ingevoerd worden in de admin zodat de data maandag begin vd

middag beschikbaar zijn
7 Bravis zkh contact

verzekering dat wij het tekort aan swabs adresseren Zij gebruiken hiervoor eigen voorraad swabs met

de belofte dat RIVM hen begin aankomende week swabs sturen

8 Amphia zkh contact

klachten We krijgen maandag de resultaten hiervan tot en met zondag 9 maart

9 Jeroen Bosch zkh contact

maar leveren data aan uit cohort patienten op de SEH waarbij gesampled was voor sneltest influenza

10 Bernhoven zkh contact

maar leveren data aan uit cohort patienten op de SEN waarbij gesampled was voor sneltest influenza

10 2e10 2e en gaan morgen

10 2e Zij leveren data aan vanuit hun huidige beleid We10 2e

10 2e
Zij gaan morgen eea in werking zetten10 2e

10 2e Zij hebben vandaag al 25 mw geswabtI0 2e

| Zij hopen 150 mw te swabben en te testen na de10 2e

10 2e Zij hebben reeds testbeleid van mw met milde

Zij hebben geen capaciteit om speciaal te samplen10 2e

Zij hebben geen capaciteit om speciaal te samplen10 2e

ik heb overal aangegeven dat we ook graag willen sequencen en dat dat bij EMC gebeurt voor deze studie

Dit zal ik nogmaals doen als ikze morgen een template stuur om hun data in te vullen

Indien er vragen zijn hoor ik dat graag

hartelijke groeten 10 2e

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
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voor schade van we ke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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[HEBH@rivm nl]10 2bTo rivm nll |@rivm nl]H

10 2e l@erasmusmo nri erasmusmc nl]
H@rivm nl]Cc

From

Sent Fri 3 6 2020 4 43 50 PM

Subject RE korte samenvatting presentatie OMT 58

Received

m

Fri 3 6 2020 4 43 51 PM

Hoi ^^^hierbij

Op 5 maart stonden er in het

verdachte gevallen geven heel veel registratiewerk voor de GGD en zijn niet meer erg informatief Er is daarom al

aan de GGD en gecommuniceerd dat het niet meer nodig is om

Daarnaast worden sinds twee weken ook de keel neuswatten die door peilstation huisartsen van het Nivel worden

afgenomen onderzocht op SARS CoV 2 Deze week was het eerste monster positief Dit ene positieve monster

representeert naar schatting 125 mensen in de algemene bevolking van Nederland met een symptomatische
infectie wel met een heel breed betrouwbaarheidsinterval 95 BI 7—548

Het zwaartepunt lijkt met de nieuwe meldingen van gisteren nu in de provincie Utrecht te liggen De

leeftijdsverdeling komt goed overeen met wat we in China en andere landen hebben gezien met de meeste

patienten tussen de 35 en 65 jaar Het gaat om iets meer mannen dan vrouwen 54 11 is opgenomen in het

ziekenhuis dus dat geeft aan dat de overgrote meerderheid tot nu toe mild verloopt
In Italie waren op 5 maart 3 296 bevestigde cases bekend Bijna de helft daarvan is opgenomen geweest in het

ziekenhuis Het verschil met Nederland zal te maken hebben met verschillen in organisatie van de gezondheidszorg
en beleid tav thuisisolatie Een relevant getal ook voor Nederland is dat 11 was opgenomen op de intensive care

Ook het sterfte percentage is opvallend hoog maar de doodsoorzaken zijn nog lang niet allemaal bevestigd

Die10 2e

1P 26

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie Surveillance van Infectieziekten EPI | Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

ma
Srivm nlm

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 14 25

10 2e 10 2eB@rivm nl II

l@erasmusmc nl

^ @rivm nl |
Subject korte samenvatting presentatie OMT 58

|@rivm nlTo [jj m

|@rivm nl |@erasmusmc nl

|@rivm nl

ft ED

10 2eCc

Beste mensen

Voor een zorgvuldig verslag zouden we het heel fijn vinden om een korte samenvatting van jullie presentatie in

tekst te krijgen

Met vriendelijke groet

10 2e

Adviseur Infectieziektebestrijding Verpleegkundige M G infectieziektebestrijding niet praktiserend

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI
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RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

Office box 1 internal officebox 13 3720 BA Bilthoven The Netherlands

Telephone] 10 2e
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10 2e 10 2eTo l@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 3 5 2020 6 54 13 PM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 6 54 14 PM

Jullie wisten het al geloof ik maar 1O 20

■
Gro et

10 2e

From RIVM Lab lnfact 0@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 5 maart 2020 17 37

10 2e |@ rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd 3@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

10 2g

• Terugkoppeling labuitslagen
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• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Erzijn nu 82 personen bekend met een bevestigde infectie zle RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzichtte kunnen houden op hettotaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandag 9 maart elke dag vobr 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname
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Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks vodr 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e iHirivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de

microbiologische labs bericht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat at te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdetinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daarom is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare
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telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar
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• RIVM dd viroloog tel ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

buiten kantooruren 10 2e10 2e

De 12 opschallngslaboratoria zijn

10 2e 10 2e1

10 2s

10 2e 10 2e 10 2e3

4 2® 10 2e

10 2e5

£I0K2b M|
10 2e I I0 2e

10 2e I 10 2» I

6 A

7

8

10 2e

10 2»

10 2e9

10 2e10

10 2e 10 2«11

10 2e I 10 2e12

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatie

• LCI rictitliin COVID 19

• Riiksoverbeid

Auteurs ■ Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM

cib RivM mag

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e] 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2« 10 2»

Midden RAC 10 2» Clb RIVM I0 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit beriehten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviel1l M2@rivm nlEen overzichtvan alle beriehten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

t10 2e |@rivm nl

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen

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

vertoonden aan het elektronisch verzenden van beriehten
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To |@rivm nl]
Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 2 2020 7 41 26 AM

RE {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Mon 3 2 2020 7 41 27 AM

HalloRB^I de casus definitie is continue onderwerp van discussie in het RIVM Response team maar ook in

Europees verband pittige discussie in bv Advisory Forum Het is een trade off tussen een zo sensitief mogelijke
casus definitie en een die niet meteen overbelasting geeft van GGD en de zorg

Volgen van de sociale media is natuurlijk belangrijk als graadmeter en het is de bedoeling dat vanuit RIVM ook

actief te gaan doen om te kijken hoe dat gebruikt kan worden voor onze eigen communicatie en voor beleid

Groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 1 maart 2020 19 29

m |@rivm nlTo m

|@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Cc m m

Bests Mansi cr| 10 2e | ik ben geen Corona^exj^erTniaar ik volg twitter heel actief en zie daar een discussie
~

die het niet eens zijn met het vasthouden aan koorts10 2eontstaan onder virologen Mariet Feltkamp
in de casus definitie verdacht geval voor personen uit een hoog risicogebied en ik loop al 2 weken met dezelfde

gedachte rond Zou je personen die uit een hoog risicogebied komen China Noord Italie afijn het rijtje kennen

jullie niet laagdrempeliger moeten testen b v bij alleen hoestklachten Ik meld dit aan jullie met de gedachte dat

jullie in een betere positie zijn om dit intern aan te kaarten als jullie het met me eens zijn natuurlijk Dit mailtje
komt voort uit mijn bezorgdheid over de toenemende kritiek op het RIVM

Hartel ijke groet
Dr Ir 10 2s10 2e

Centrum InfectieziektebesTfipTTgTtpiaernrologre Surveillance

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Biithoven

10 2«

m

|@rivm nlm

From RIVM Lab lnfact ^{3 nieuwsbrieven rivm nl

Sent zondag 1 maart 2020 17 15

10 2e 10 2e |@ rivm nlTo

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21
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1 maart 2020

Dit is een gecombineerd 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie
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10 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

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

wijdverspreide transmissie

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een
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immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

10 2o

Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

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

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

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

worden om COVID 19 uit te sluiten

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

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

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

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Aangepast beleld reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een
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indicatie is voor het afnemen van diagnostiek

Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Ziede

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatiet
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• LCI richtlijn CQVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2S Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

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

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 2«U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

l@rivm nl

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

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

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

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

Sent

Subject
Received

M

Mon 3 30 2020 10 36 30 AM

103 26Aanvraag interview

Mon 3 30 2020 10 37 53 AM

Overigens ik was het bijna vergeten willen we graag^
Omdat dan ook de persconferentie is geweest na het OMT

K 2e aanvragen voor een interview morgen bij ons in de studio

Dank alvast

10 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 12 19

Aan C10 2e |@rivm nl

Onderwerp Vraag Nieuwsuur richtlijn is al aangepast

CI0 2eVolgens is de richtlijn voor vitale beroepen 5 6 dagen geleden aangepast

Dit kunnen we terugvinden op de site van de Rijksoverheid https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid

19 veelgestelde vragen per onderwerp werknemers

Maar hier staat het dus weer niet https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19 veelgestelde vraRen over de

aanpak van het nieuwe coronavirus in nederland

Dat zijn dus twee versies

En het staat ook niet op jullie site https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor professionals

Vraag is dus klopt het dat de richtlijn 5 6 dagen geledenis aangepast voor vitale beroepen Want nu staan er twee adviezen op de

Rijksoverheid

Dit zou dus het nieuwe advies zijn

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoalszorg brandweer en elektriciteit blijven
functioneren is het belangrijk dat u naar uw werk gaat als u geen klachten heeft neusverkouden keelpijn niezen hoesten en

verhoging tot 38 graden of koorts Mocht u twijfelen of u kunt werken neem dan contact op met uw werkgever

Wanneer is de richtlijn aangepast Wanneer is dit aangepast op de website

Heeft dit al gestaan op de site van het RIVM En is dit breder gecommuniceerd en zo ja hoe

Vriendelijke groet

10 2e

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent Sat 3 21 2020 9 39 11 AM

Subject Doorst Lab lnf@ct COVID 19 {nieuw coronaviruslnfectie 30

Received Sat 3 21 2020 9 39 11 AM

i0 2e
Ho

Dit is het labinf@ct van donderdag 19 maart Je kan je vraag aan

Haar nr is

10 2e stellen Zij is arts van dienst vandaag

10 2e

10 2e | arts is ook aanwezig Ik heb haar rummer niet

Groet IUUM31

Van RIVM Lab lnfact H@nieuwsbrieven rivm nl

Datum 19 maart 2020 om 12 25 26 CET

Aan

Onderwerp Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronaviruslnfectie 30

I0 2e E 10 2» |@rivm nl

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronaviruslnfectie 30

19 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HRZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis
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Medicare van Gilead Remdesivir niet meer via LCI

LCI richtlijn nieuwe informatie

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

Volgens de update van 18 maart 14 00 ziin ernu 2051 personen beKend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een verhoogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casui stiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst in Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Eris een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen
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Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft

Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio’s en

ziekenhuizen onderiing Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader bericht wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig
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in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Hettesten van patienten in instellingen is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelllng vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgcentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdesivir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivir te overleggen Adres ervan staat in de biilaoe over medicamentenze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren

Richtlijn

• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voor zorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers
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Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

ECDC

WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiet

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC nmnoi

10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM |

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvidia P@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzig voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivnn nil @rivm nl]
10 26|@rivm nl]

jrivm nllm

@ rivm nl]10 26Cc irivm nl] HI
|@rivm nl]

irivm nl]
m m m m

@rivm nl]m

From

Sent Sat 3 14 2020 8 08 47 AM

Subject Re Preventiebeleid bij hoogri icogroepen_voor RT
Received Sat 3 14 2020 8 08 48 AM

beste 10 2e

of dit als onafhankelijke risicofactor is gewogen of dat het obese diabeten waren kan ik niet goed uit de cohort studies

halen

Als het al diabeten waren dan is het een standaard diabetische ketoacidose obv toegenomen secretie van

catecholaminen bij de extreme stress van de infectie

Als het diabetes de novo is dan komen we bij een aandoening die ik nog ken uit Afrika en hier minder vaak gezien wordt

flatbush diabetes of ook ketosis prone diabetes https www ncbi nlm nih gov pmc articles PMC44S7040

Oat komt in onze regio vaker voor bij mannen die obese zijn door meerdere triggers waarvan infectie er 1 van kan zijn Er

zit een raciale verdeling in want bij Caucasians is dat weer andersdan bij SubSaharans Aziaten Voordeel is dat dit bij de

meerderheid reversibel is en men dus alleen in de acute fase insuline nodig heeft maar niet meer enkele weken na herstel

van infectie

14 7 van Nederlandse populatie isobees Dus om hen nog scherpere preventieadviezen dan de huidige adviezen te

geven omdat ze hoger risico hebben op het oplopen van een infectie is niet correct omdat niet helder is of zij een

verhoogd risico op het oplopen hebben

Wei kan dus mogelijk vaker een gecompliceerd beloop na het oplopen van infectie verwacht worden Zowel bij al

bestaande diabetes die worden nu al als hoogrisicogroep gemeld en mogelijk ook bij die ketosis prone diabetes de novo

Voor het beleid na ontslag is dus van belang bij deze personen dat de insuline behoefte kan afnemen in de weken na

ontslag

Ik zal het delen met de NVII Of zij kunnen nagaan wat zij van dit signaal vinden

Groeten

10 2e

10 2eFrom

Sent Friday 13 March 2020 16 46

To

Cc M

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen_voor RT

HaliiaiEdl weten we iets van obesitas als risicofactor

In berichten vanuit intensive care vereniging Italie naar intensivisten NL wordt dit als belangrijkste risicofactor voor

IC opname genoemd Bij deze groep treed forse glycemische ontregeling op met frequente ketoacidose

Groet

10 2« [10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 23 46

l@rivm nl |@ rivm nl10 2e 10 2b|@rivm nlTo

|@rivm nl |@rivm nl

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc m m m
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10 2e I0 2e 10 2g rivm nl @rivm nl

@rivm nl

Subject Re Preventiebeleid bij hoogrisicogroepenvoor RT

beste mensen

ik ben er morgen niet bij

De huidige lijst is een directe vertaling van de lijst indicatie voor griepprik Of die door te trekken is naar COVID is nog

niet duidelijk Gaat het om verhoogd risico op het oplopen ervan of van een gecompliceerd beloop

Dat is vooral bij diabetes het geval ook door ontregeling diabetes zelf Dus die hoort er wel bij ik zei teger

dat niet hoefde omdat het risico niet helder is in die groep en we aan de 1 2 miljoen Nederlanders met diabetes nog

scherpere adviezen gaan geven dan aan de rest maar gezien alle internationale aanbevelingen en deze risico s dus wel

hierbij opnemen

dat10 2e

Als we iets proberen te distilleren uit de paar onderzoeken in China zijn het

Verhoogd risico op oplopen hart en longaandoeningen zonder specificatie of dat COPD of astma was diabetes en

leeftijd

Echter Zhang Allergy 2020 Longziekten zijn niet geassocieerd met SARS CoV 2

Verhoogd risico gecompliceerd beloop kanker geslacht man hypertensie diabetes coronair lijden leeftijd 60 jr
WHO leeftijd 70 jr Wu JAMA 2020

Dus dit is gewoon niet goed uitgezocht of dat overeenkomstig is met de risicofactoren voor influenza

Plus wij worden gebeld voor advies door ouders van patientjes 18 jr met afweerstoornissen die zeker risico zullen

hebben op een gecompliceerd beloop over advies

Samenvattend voorstel

Risicogroepen voor oplopen van infectie en of gecompliceerd beloop

Leeftijd 70 jr

Of patienten met

Hartaandoeningen

Longziekten

Diabetes
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Verminderde weerstand tegen infecties zoals bij medicatie voor auto immuunziekten na orgaantransplantatie bij

hematologische aandoeningen bij aangeboren of op latere leeftijd verkregen afweerstoornissen waarvoor u een arts

bezoekt bij kanker als u chemotherapie krijgt

risicobeperking ook nog

geen kinderen ofsoholen bezoeken of op kinderen oppassen

Succes

groeten

10 2»

10 2eFrom

Sent Thursday 12 March 2020 17 50

10 2ej [
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

To m

l0 2ej 10 2eCc m

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepenvoor RT

Beste alien

Bij deze dan het nieuwe concept voor het aanvullend advies voor hoog risicogroepen

Er was in onze werkgroep nog discussie over of diabetes patienten hierbij horen en of kinderen 18 met

onderliggend lijden er inderdaad buiten kunnen blijven

Verder behoren ook personen in instellingen tot de doelgroep Daar zijn wellicht aanvullende adviezen nodig

En verder is dan de vraag of de adviezen proportioneel zijn dat behoeft ook discussie In de persconference net

werd voor de hoogrisicogroepen als extra maatregele genoemd vermijdt OV en gezelschappen Dat heb ik

overgenomen in hetvoorstel

zijn bij het RT morgen ik niet Als het nodig is aan te schuiven hoor ik dat graag10 2e en

Groet 10 2e
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10 2e 10 2» l 5 rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 15 36

l 5 rivm nl10 2s 10 2e l 5 rivm nl 10 2eTo

l 5 rivm nl 10 2e | 5 rivm nl 10 2em

l@rivm nl

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

Wat betreft diabetes

Kans op ernstige uitkomst IC overlijden beademing lijkt wel verhoogd te zijn bij diabetes vergelijkbaar met

cardiovascular disease hypertension op basis van bijgevoegde artikelen met data van ruim 1000 Chinezen Guan

et al en 20 000 Chinezen China CDC Dus er lijkt niet zoveel reden om diabetes niet mee te nemen als

risicogroep

Wat betreft kinderen

In deze twee papers worden bijna geen ernstige uitkomsten gemeld bij kinderen van 0 14 jr of 0 19 jr Die die

zouden we kunnen uitsluiten als risicogroep ook in geval van onderliggend lijden

In de excel sheet heb ik de percentages uit de twee artikelen samengevat voor leeftijd en comorbiditeit

10 2e 10 2s l@rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 15 14

l@rivm nl kgrivnmnl^
10 2sTo w m

l@rivm nl l 5irivm nl

l@rivm nlm

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

Hoi ik heb net met|
zodadelijk

|afgesproken dat ik een nieuwe versie maak met nog wat discussiepunten dat stuur ik10 2e

10 2e
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10 2« l° 2e If5 rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 14 51

It5irivm nl10 2e 10 2e l 5 rivm nl 10 2»To

| g rivm nl 10 2e | Sirivm nl 10 2em

It3irivm nlm

Subject RE Preventiebeleid blj hoogrislcogroepen COVID_11 03 2020_IS

Hallo alien

Helaas lukt mlj dit vandaag ook niet Het af te maken heb vier kids over de vloer

te laat

morgen wel maar lljkt me inderdaad

Groet||Ei E51

l S rivm nlVan

Datum 12 maart 2020 om 12 42 29 CET

10 2e 10 2e

10 [2e PrivmjTl
10 2e l S rivm nl 10 2eAan

lfoirivm nl 10 2e | 5 rivm nl 10 2»

| 5 rivm nl

Onderwerp RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS
Prioriteit Hoog

m

Hoi 10 2e

WHO geeft ook nog verstandige adviezen

Wie gaat dit advies afmaken Lljkt me belangrijk dat het vandaag klaar is en meegaat met de communicatie

vanmiddag

10 2e

Key advice for older adults and people with pre existing conditions

• When you have visitors to your home exchange 1 metre greetings like a wave nod or bow

• Ask visitors and those you live with to wash their hands

• Regularly clean and disinfect surfaces in your home especially areas that people touch a lot

• If someone you live with isn t feeling well {especially with possible COVID 19 symptoms limit your shared spaces
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If you become ill with symptoms of COVID 19 contact your healthcare provider by telephone before visiting your

healthcare facility

Make a plan in preparation for an outbreak of COVID 19 in your community

When you go out in public follow the same preventative guidelines as you would at home

Stay up to date using information from reliable sources

https www who int docs default source coronaviruse situation reports 20200311 sitrep 51 covid

19 pdf sfvrsn lba62e57 6

10 2e 10 2e l s rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 12 09

5 rivm nlTo I ■ ] 10 2» 10 2e 10 2e | S rivm nl 10 2»

@rivm nl

l 5 rivm nl10 26

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

Beste collega s

Krijg ook vragen van behandelaars

Dit is opzet Let wel dat er wrsch vandaag landelijk scherper beleid komt voor iedereen

Voor hoog risico wordt dat dan nog scherper niet alleen in Brabant

Met vriendelijke groeten

MD PhDm

m

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu RIVM

10 2e

National Coordination Centre tor Communicable Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Postbus 1

3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel 31 1 10 2e

10 28 l 3 rivm nl

10] 2b 10 2s l S rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 10 53

I0 2e 10 2e |[5 rivm nl t0 [2e 10 2e It5 rivm nl I0 2eTo
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l 5 rivm nl

dO 2e l S rivm nlCc

Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

Hoi

had mij nog gevraagd te kijken naar literatuur voor onderbouwing leeftijdsgrens voor mensen zonder10 2e

medisch risico Dus daar heb ik wat aanvullingen voor gedaan in het document

Groeten |J

10 2e 10 2S lgrivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 23 05

10 2e 10 2a grivm nlTo

Subject Fwd Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COViD_11 03 2020_IS

LCI neemt het nu over

Onderbouwing van leeftijdsgrens voor personen zonder medisch risico is nog steeds nuttig

10 2e

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Date 11 March 2020 at 19 06 55 GET

|grivm nlTo m

lgirivm nl 10 2e grivm nlCc m

|@rivm nl B
Subject RE Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

| 5 rivm nl 10 2e 10 2e @rivm nl

Hoil 10 2 s

Dank voor de voorzet Bij deze suggesties

Groet J



367923

If5 rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 17 33

Srivm nl

^|^nvrruni

10 2e 10 2e

0 2eTo m fij

0 2« 10 2e 10 2e llS rivm nlCc m

Subject Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID_11 03 2020_IS

10 2eHoi

We hebben kort het preventiebeleid voor hoogrisicogroepen op papier gezet met daarin ook aantallen beschreven

met aan einde links naar deze bronnen CBS en de monitor We zouden je willen vragen om in de scenario s

verschillende berekeningen te doen voor leeftijdsgrens 65 jaar en 70 jaar

De SNPG kon mij helaas niet helpen met de gevraagde data vandaar dat ik het niet kan opsplitsen in wel niet med

risicogroep Misschien kan Nivel dat nog later voor je doen Als je vragen hebtweetje me te vinden
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 22 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 24 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 29 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

■ RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 35 05 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 19 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 48 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 23 38 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

t10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 15 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 17 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven



367932

Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM10 2s

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 57 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 59 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

f10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 09 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 53 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 45 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantoomren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

|@rivm nl

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 21 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 32 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

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

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 17 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 31 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

C10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 19 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 04 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht



367940

Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

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

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

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

C10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 23 05 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie



367941

ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

Q0 2e |@rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 55 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 21 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

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

wijdverspreide transmissie

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

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

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

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

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

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

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

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

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

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

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

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

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 28 |@rivm nl
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10 2e || 10 2e

10 2e

10 2» 10 2eTo grjvm nl] @rivm nll |@rivm nl]m

10 2e 10 {2e |@rivm nl]
10 [2e

101 29

|@rivm nl]10 2e|

From

Sent Thur 3 12 2020 7 32 50 PM

Subject FW Rapid Risk Assessment on COVID 19 sixth update
Thur 3 12 2020 7 32 53 PMReceived

Surveillance strategy docx

RRA sixth update Outbreak of novel coronavirus disease 2019 CQVID 19 pdf

who china ioint mission on covid 19 final report pdf

Ter info Voorgestelde surveillance strategie richt zich op vergrote dekking ILI ARI en op SARI surveillance Laten

we maandag maar eens bespreken

jj doe jij morgen mee aan de ECD WHO call

Groeten

10 2e

10 2e 10 29 @ ecdc europa euFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 19 02

THL ■
l@sam lt |

|@chl lu

10 2e 10 2e 10 2e@folkhalsomyndigheten se ®thl fiTo r j

E10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

l@elisabethinen or at

@vzbb sk 10 2e |@iss itm

10 2e@santepubliquefrance fr

^_ ^^^^J@lar»dl ae kn i r i s

|@nijz si |

@fhi no

E 10 2e| 10 2»

10 2e

i™ 101 29

|@rki del@gov mt

1C|@hse iem m m

10 2e B 10 2e 10 2b|@hzjz hr jgmphs moh gov cy

@spkc gov lvE10 2e@insa min saude pt KRM_ssi dk

^B@insp gov ro

10 2e fm

m
10 2s g 10 2e BBW

10 2e [
10 29

10 2e
_

BHWBHHI

101 29

10X26

10 2eEg|@ pzh gov pi

i]|fi3|@med uoa gr
10 29 10 29 10 29@wiv isp be

10 29 E 101 29 I
1 101 20 B 10 2e

|@nnk gov hum m

10 2e

10 2e

^|@who int

^3@agihas lv

3@thl fi

10 2em

10 2e|@santepubliquefrance fr l@arsnorte min saude pt
m

10 2S 10 2e|@mh government bg|@szu cz

mphs moh gov cy I

J@jfmed uniba sk

@inmi it

TGV_ssi dk ^Q@ssi dk |
jpfolkhalsomyndigheten se

@gov mt

|@pzh gov pl ^^^^@landlaeknir is

@rivm nl

Siecdc europa eu PHE Manager^^B^jggJ
Cc Corporate Governance Secretariat

Subject RE Rapid Risk Assessment on COVID 19 sixth update

|@nijz sim fit m

|@bkus lv

|@ecdc europa eu |
Jll|@sarn lt

m [TJ 0

m m m |@terviseamet ee

M

l 10 2e

■ E 10 2e

1O 20 £ 10 2e

10 2e E 10 2e

I0 2e

10 2»1jljgj@fhi no

@rki de

|@isciii es BE

|@wiv isp be u

Pj

m

|@hzjz hr

m m |@ec europa eu CTil

|@ecdc europa eu

|@ecdc europa eu

10 2e |and fellow Advisory Forum colleaguesDear

Thank you for pointing out that there was an issue with the references this has now been fixed see attached version

With regards to

the spread of infection the key evidence from China comes from the recent report on the WHO China Joint Mission in which it is

stated page 10 highlighted in yellow in the attached copy of the report

question about the evidence for the effectiveness of cordon sanitaire as a public health measure to reduce10 2e

The cordon sanitaire around Wuhan and neighbouring municipalities imposed since 23 January 2020 has effectively prevented

further exportation of infected individuals to the rest of the country
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In this email I am also taking the opportunity to inform you all of ECDC s revised surveillance strategy for COVID 19 which is

attached for your information and comments In addition I would like to inform you that WHO intends to ask its IHR focal points to

report on a daily and or weekly basis aggregated data on the number of cases and deaths age distributions number of

hospitalised cases and number of persons in ICU and ventilated ECDC and WHO Euro have come to an agreement to avoid double

reporting according to the following
1 Daily reporting of cases and deaths to WHO HQ ECDC currently collects these data through our epidemic intelligence The

database is public and can be shared with WHO All data reported by El for EU EEA countries are based on official

information that countries are publishing on their national institute websites We think this approach is accurate and we

would not ask Member States to proactively report this information

2 Weekly aggregated reporting this will initially be based on case based data reported to ECDC As countries move from

case based to aggregate reporting we will ask EU EEA MS to report these aggregated data to TESSy This will include the

reporting of a qualitative indicator on the level of spread as defined by WHO

3 Case based reporting in TESSy We noted that almost all countries made an effort to report cases however the quality

remains low especially for the variables that would be most of interest now Since the objective of this surveillance is not to

estimate incidence or impact but to describe cases we would rather focus on having a good reporting of fewer variables

that matter date of onset date of symptoms worsening date of ICU admission final outcome underlying conditions

age gender We will encourage countries to report these variables in our communications with countries

ECDC will also publish by the end of the week a public dashboard based on limited analyses of TESSy data

Kind regards

101 26 10 2e @fol khalsomyndigheten seFrom

Sent 12 March 2020 07 25

10 2e 10 2el THL

B@ecdc europa eu

@sam lt I

B@chl lu

10 2S @thl fiTo

10 2eCc Corporate Governance Secretariat |

^^^^^^^B@elisabethinen or at E 10 2b

10 2e

10 2e

10 2s 1Q 2el@vzbb sk |@iss it

10 2e 10 i 10 2s|@fhi no

J@rki de10 2« @landlaeknir is@gov mt

10 12610 2e 10 2e@hse iem m

10 2e 10 2el@hzjz hr mphs moh gov cyszu cz ^

^B@insa min saude pt KRM ssi dk ^ffl@ssi dk @spkc gov lv

3@tcd iel@insp gov ro

10 2e^@pzh gov pl rivm nlm10 2e

10 2e 10 2emed uoa gr @rivm nl _wiv isp be10 2e

10 2S 10 2e 51@vahoo com

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e3J@who int

^@agihas lv H
l@nnk gov hu@ijzcg me |

@ages at

m

TH L 10 2e

E 10 2e10 2e 10 2ea@thl fi @santepubliquefrance fr l@arsnorte min saude ptm

I10 2e

10 2e |
10 2

10 2e

10 2e I0 2e 10 2e I0 2emh government bg

mphs moh gov cy ^^M

ifmed uniba sk

^ @inmjjt

l@folkhalsomyndigheten se

@gov mt

|@pzh go\7pl 7^fflfe]@landlaeknir is

@rivm nl

S ecdc europa eu PHE Manager

Subject SV Rapid Risk Assessment on COVID 19 sixth update

l@niiz si

1 29|@bkus lv

^^^^^^^B@terviseamet eeB@ecdc europa eu

^JssarrU^^B
pi@fhi noxM

l^rkkdexM

m m m

TGV_ssi dk

S 10 2e

10X2 E I0 2e

10 2e £ 10 2e

10 2e E 10 2e

10 126

10 2e |@isciii es 10

|@wiv isp be Q
M@hziz hr BI

m |@ec europa eu m

@ecdc europa eu
m

Dear all

We are now moving into a phase of wide spread use of measures that we traditionally been very doubtful about their effect

Closing schools and travel restrictions such as cordon sanitaires are such It is therefore very important we remain very careful
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about what we can say and try the follow up their effect in the present pandemic You here seem to say that cordon sanitaires

have been effective in China and Italy and refer to a report from China Is this available there seems to be a reference 79 that I

cannot find in the list or is there more list I also wonder if there is any indication that they worked in Italy

Med vanlig halsning

10 2e

Avdelningschef

Fran

Skickat den 11 mars 2020 23 13

10 2e 10 2e @ecdc europa eu

THL |
Kopia Corporate Governance Secretariat

elisabethinen or at B

10 2eTill @thl fi

@ecdc europa eu

E 10 2e sam ltm m

10 2evzbb sk chl lu |@iss it

10 2s2e l@santepubliquefrance fr ^^^^
@landlaeknir is

qi 1

l@fhi nom

|@rki del@gov mt

|@hse ie

E 10K2e 10 2e|@hziz hr

insa min saude pt KRM ssi dk BBS3@ssi dk

l@insp gov ro

mphs moh gov cy
m m m m

szu cz

E l0 2e10 2e spkc gov lv^

5M@tcd ieH W

m2^Q|@pzh gov pl

aura timen_rivm nl H

l@folkhalsomvndigheten se

rivm nl

l@msssi es

rivm nl iiliHfeQl@med uoa gr van Dissel Jaap

nnk gov hu

m m

10 2ewiv isp be

jQl@vahoo com |
53nnk gov hu

int

^^^^ a|agihas lv [
ijzcg me |
l@ages at

THL l@thl fi l@santepubliquefrance fr

@arsnorte min saude pt

@mh Eovernmentbg rB

m

U@mphs moh gov cv I ni iz si

» 2e 10 2«l@jfmed uniba sk |@bkus lv

i 2e] 10 2e@ecdc europa eu

^|^samJt ^B
|@fhi no

Mliaia3M@rki de

l@pzh gov pl Pffl^]ra lanH|aeknir is

@rivm nl

5 ecdc europa eu PHE Manager

Amne RE Rapid Risk Assessment on COVID 19 sixth update

l@inmi it |@tervisea met ee

TGV_ssi dk ^fl a ssyjk m

10 2e g 10 2el 10 2e

to 2 g I0 2e

10 2e £ 10 [2e

10 2e g 10 2e

S 10 2e

10 2e@folkhalsomyndigheten se
m |@isciii es

|@wiv isp be [u
B^hzjz1hr £

I0 2e E 10 2e@gov mt m

m m

m |@ec europa eu
m m

@ecdc europa eum

Many thanks for such rapid feedback

To answer your questions
1 this is the version to be published tomorrow unless there are very exceptional reasons for revision

2 there is evidence from China that the cordon sanitaire approach has contributed to the delay or reduction of spread as

such we believe that it is a measure quite possibly of last resort that should be given consideration It is of course for

Member States to determine if and when to apply risk management measures according to their own assessment of the

risks and benefits entailed and as such we believe that it is appropriate to identify all measures that might be considered

We can indeed discuss any aspects of this RRA at our next extraordinary meeting of the Advisory Forum although this will

perforce be after the RRA has been published We have also shared this RRA with the relevant National Focal Points whose role is

to represent their Member States in their defined areas of responsibility

Kind regards

10 2e
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THL |
Sent 11 March 2020 22 33

10 2e @thl fiFrom

10 2e 10 2e ecdc europa euTo

l@ecdc europa euCc Corporate Governance Secretariat |
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lssi dk _spkc gov lv

tcd ieM m

|jmggJ@pzh gov pl
aura timen_rivm nl H

l@folkhalsomyndigheten se

|@rivm nl
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Jvahoo com B
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JI^IgQM@who int

BB^3@agihas lv |
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@ages atm m uj

THL

^J@arsnorte min saude pt

mh government bg B

|@thl fi |@santepubliquefrance frmm m M

|@szu cz

mphs moh gov cv u

m m m

[n nijz si

jfmed uniba sk bkus lvm m m m m

@ecdc europa eu

^ ®sarnJt ^B
|@fhi no ^B
rki de ^Bm5Im1

|MflIg^raianHiaeknir is

^^SJrivmmb B
@ecdc europa eu PHE Manager

|@inmi it |@terviseamet ee
m m m m

TGV_ssi dk^^ffl@ssi dk Uj m m

10 2eifolkhalsomyndigheten se

gov1mt B_fi
|@pzh gov pl

m UJ m m

wiv isp~bem m mj m

m m

l@hzjz hrm m uj

10 2S @ecdc europa eu^y@ec europa eu
m uj

Subject Re Rapid Risk Assessment on COVID 19 sixth update

Dear all

Thank you for this RRA is it a draft or final version We are very critical about the use of Cordon sanitaire as a measure We can

support all other measures but not this one

I would hope we could have a discussion on this

Professor 10 2e Director

Department for Health Security

National Institute for Health and Welfare THL

358 29 524 8454

10 2e 10 2e @ecdc europa eu wroteOn 11 Mar 2020 at 23 09

Dear Colleagues

Please find attached the sixth and most recent ECDC RRA on COVID 19 This has been produced with considerable rapidity and

the deadline for completion has been brought forward at the request of the European Commission As a consequence of the speed

with which this has had to be produced it has not been possible to share anything with you before now the process of drafting
and editing was only completed late this evening and we have been asked to publish this at some point tomorrow Thursday I

regret that this means that you are seeing this only a few hours before it will be published but as you will be aware the situation is

rapidly changing as evidenced by today s declaration of a pandemic by the WHO and there is a rapidly diminishing window of

opportunity to put in place the necessary measures to mitigate the impact of the anticipated increase in case numbers now that it
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appears that community transmission is becoming more and more common across the EU EEA and the UK

ECDC will convene a further extraordinary meeting of the Advisory Forum in the next few days at which this RRA and the priorities

for further assessments advice and support can be discussed

Kind regards

10 2e

European Centre for

Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu

10 2e

10 2s

cimage808 iac GIF

SMS

10 2ePhone

10X2e l@ecdc europa eu

imaged78711 PNG

Confidentiality Notice
If you are not the mtended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal

RRA sixth update Outbreak ofnovel coronavims disease 2019 COVID 19 pdf
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10 2» 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 9 2020 4 37 28 PM

Subject FW Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Received

Self classification of CQVID 19 transmission areas xlsm

Self classification of COVID 19 transmission areas instructions docx

Mon 3 9 2020 4 37 37 PM

Net met afgesproken dat we nog even niets doen

De deadline is echter morgen In de instructie staat Please note that countries without any detected COVID 19 cases or

with imported cases only need not fill in the excel file but can email as above or notify in EWRS that no community transmission is

detected

Hoe doen we dat We hebben natuurlijk wel cases en het zijn niet alleen maar imported cases We hebben dus wel

degelijk community transmission volgens de definitie van ECDC

Je kan kiezen voor country gaul en nuts 1 tot en met 3

Is het een optie om dit te rapporteren voor heel Nederland zonder verdere details

Misschien kan je morgen nog in het RT bespreken wat we hier mee doen Ik weet ook niet of dit verzoek ook bij
anderen bijvoorbeeld bij LCI binnengekomen is en wat zij er mee doen

From

Sent maandag 9 maart 2020 16 44

10 2e 10 2e @rivm nl

10 2«C |@rivm nlTo

os |@rivm nl

Subject FW Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Cc

10 2eBestd

Dit heb ik kort met 10 2e besproken lukt het jou om dit in te vullen

10 2e 5 ecdc europa euFrom ECDC Response j
Sent maandag 9 maart 2020 07 05

10 2» ^ecdoeump^euTo ECDC Response j
Cc PHE Technical Group ] 10 2e 10 2 10 2»| 5 ecdc europa eu PHE Manager j |@ecdc europa eu

10 2e p ecdc europa eu

Subject Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

To National Coordinators

CC NFPs for Threat detection EWRS and IHR NFPs for Preparedness and Response OCPs for COVID 19

Dear Colleagues

In an extraordinary meeting of the ECDC Advisory Forum on 2nd March 2020 it was agreed that EU EEA Member States would

move toward a system of self declaration of areas with ongoing community transmission of COVID 19 so as to allow other

Members States to adapt their travel based testing approaches in the ongoing outbreak ECDC s proposal is that Member States

report the areas which they classify as having ongoing community transmission at NUTS level as described in the attached

instructions and using the attached macro enabled excel file ECDC would collate and share these responses which MS would

update as frequently as the situation changes in their country

Please provide feedback if any on this proposal by close of business Tuesday 10th March

With kind regards

10 2e on behalf of ECDC s PHE Team
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@5c
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu

Follow ECDC on f J In S

1 eS ecx5c
||J 2005 7070

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Fri 4 24 2020 8 50 02 AM

Subject RE SARS CoV 2

Received Fri 4 24 2020 8 50 02 AM

Hoi 10K2e

Goed initiatief De benodigde start up financiering van

maar^^l beslist

vanuit calamiteiten budget moet geen probleem zijn10| 2b

Inderdaad ook linken aan WHO CC en dat in beeld brengen bij VWS PG en IenW

Intern blijf ik proberen om de WHO CC taken op de RIVM lijst te krijgen van internationale projecten die

cofinanciering nodig hebben ik zit nu wat dichter bij het vuur

Groet

t10 2» @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 24 april 2020 09 08

I0 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject FW SARS CoV 2

Respons op onze bijdrage zie ppt aan de WHO webinar was heel positief en er is veel belangstelling voor het

protocol voor afvalwater surveillance Aangezien we bij het RIVM zowel expertise hebben op environmental AMR

polio als COVID 19 surveillance onder het WHO CC en het Global Specialized Laboratory for Polio hebben we binnen

het RIVM en aan WHO voorgesteld om een geharmoniseerd protocol te ontwikkelen Dat is goed ontvangen We

willen hiervoor geld aanvragen bij diverse externe fondsenmaar
^

start up financiering mogelijk vanuit RIVM kan komen QiSfiSS] wil dat vandaag wel bi^g^gjoespreken Hoe sta jij
daarin Ik zou wel graag zien dat met onze efforts ism WHO ons WHO CC ook weer versterkt zou kunnen worden en

dit zou hierbij kunnen helpen

10 2e dachten dat initieleen

Groet

10 2e

10 2bFrom

Sent maandag 13 april 2020 16 44

l 5 rivm nl10 2e

10 2e

10 2« B

IX |0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10X2OcDrivm nl J
Ifo minvws nl

| 5 rivm nlTo

10 2e 10 2e l S rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Hi 10 2b

Hopelijk nog iets meegekregen van de zonnige Pasen Hierbij weer een update vanuit IPC WaSH

Bij de telcon van de WHO Health Emergencies Programme WHE Ad Hoc Advisory Panel of Infection Prevention and

Control Experts for Preparedness Readiness and Response to COVID 19 WHE IPC AP afgelopen woensdag werden

de volgende onderwerpen besproken
Update on documents just released Advice on use of mask and rational use of PPE beiden bijgevoegd
Recommendations for health community workers and WASH personnel update WHO TB verwacht

Hand Hygiene initiative in the context of COVID 19 CLEAN CARE campaign
En recent gepubliceerde treatment center doc bijgevoegd

1

2

3

Verder deelgenomen en bijgedragen aan Webinar on WASH for the prevention of COVID 19 organized by the ECEH

Programme on Water and Climate verslag voIgt Er was veel belangstelling 350 participants Bijdrage RIVM over

environmental surveillance voor SARS CoV 2 in rioolwater als aanvulling op COVID 19 en SARS CoV 2 surveillance

programme s bij mensen voor VWS was veel belangstelling voor Dit wordt komende maanden voortgezet tot

tweede analysemoment half juni eerste moment was 1 april waaruit bleek dat dit een gevoelig en tijdig instrument

is voor brede screening onder open bevolking Hier zijn nu opdrachten van I W aan toegevoegd voor nader
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onderzoek en advies in verlengde van bevindingen SARS CoV 2 in Nederlands rioolwater waar RIVMers uit

verschillende afdelingen en centra en domeinen bij betrokken zijn vergelijkbaar als destijds met legionellose

bijvoorbeeld

Verder vroeg ik mij af wie de beste ingang is voor dit werk op gebied van IPC en WaSH we werken nu samen met

0 2e 10 2e ea

En is er een CIb platform om elkaar over advies en onderzoek te informeren Dat zou mooi zijn Dan kunnen wij
daar onze activiteiten op kwijt en kunnen we aansluiten op vergelijkbare of aanvullende initiatieven

Dat was het wat mij betreft voor afgelopen week

Groeten

I0 2e

10 2eFrom

Sent donderdag 2 april 2020 17 19

l@rivm nl Q10 2e

10 2e

[10 2e E

® 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2sSrivm nl H
lfS minvws ni

|@rivm nlTo

10 2e 10 2e 5 rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Hoogste tijd voor update vanuit Water Sanitatie Hygiene en Afval

Wekelijks is er afstemming met de WHO Health Emergencies Programme WHE Ad Hoc Advisory Panel of Infection

Prevention and Control Experts for Preparedness Readiness and Response to COVID 19 WHE IPC AP Gisteren bij
teleconference waren er twee onderwerpen community masks en aerosol transmissie Mocht daar belangstelling
voor bestaan dan kan ik dat in vertrouwen delen En er komt weer een update aan van de WHO Technical brief

Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19

De afvalwater surveillance wordt verder intern aangesloten op de huidige surveillance activiteiten via LCI EPI

Vanmiddag vond ook afstemming plaats over de afvalwater surveillance met ministeries zowel VWS als I W en

koepelorganisaties in Nederland En advisering aan koepels wordt voortgezet Zo nodig indien gewenst worden

adviezen vertaald naar Q A s ten behoeve RIVM website Verder nog vanmorgen is een kort stuk uitgekomen
https www thelancet com iournals lanaas a rticle PIIS2468 1253 f20 30087 X fulltext

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 11 27

10 2e 10 2e 10 2« 10 2a 10 2e|@rivm nl l@rivm nlTo

10 2e grivm nl

10 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Hi 10 2e

Er is nieuw beleid in de maak vanmiddag wordt het duidelijk wat de minister heeft besloten

Groet 10H2a

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 11 20

^■@rivmml I0 2e 10 2e 10 2a 10 2e|@rivm nl @rivm nlTo

10 2a @rivm nlCc
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Subject FW SARS CoV 2

Hi 10 2e

Ik begrijp dat jullie heel druk zijn Vanmiddag wil de Unie graag antwoord op de vraag over de rondleidingen en

evenementen Kun je iemand hieraan koppelen

Enorm bedankt

10 2eAna

10 2sFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 07

rivm nlTo

10 2e 10 C2«i 10 2«privm nl | S rivm nlCc

p rivm nl

Subject RE SARS CoV 2

et a]Hi 10X28

Tijd voor update vanuit Water Sanitatie Hygiene en Afval

Naast de updated adviezen via koepelorganisaties STOWA en Rioned zie links hieronder nu ook Unie van

Waterschappen aangehaakt Zij hebben de volgende niet technische vragen wie kan deze oppakken
Een van de vragen die specifiek leeft bij waterschappen is of er nog rondleidingen kunnen plaatsvinden op

Afvalwaterzuiveringsinstallaties Graag horen wij hier meer over

Een andere vraag is hoe om te gaan met evenementen waar ook mensen uit Brabant voor zijn uitgenodigd

Er is een updated advies van de WHO zie bijlage Vanmiddag is een global webinar over de Technical brief waar ik

bij zal inbellen Mocht iemand anders geinteresseerd zijn app me dan even

Komen er bij jullie vragen binnen over WaSH Ik vermoed dat deze rechtstreeks naar waterbedrijven
waterschappen en koepelorganisaties gaan

Ik zag al wat publicaties verschijnen hier en daar van jou en bijvoorbeeld Chantal worden deze gedeeld binnen

CIb Nu via PubMed Ik houd in ieder geval de WaSH lit bij

Groeten

10 2e

https www stowa nl onderwerpen diversen diversen het coronavirus afvalwater laatste update 2 maart

https www riool net nieuws hoe beschermt de stedeliik waterbeheerder zich teaen het nieuwe coronavirus

update 10 maart https www riool net nieuws stedeliik waterbeheer en het coronavirus strikt de bekende

persoonliike bescherminq toepassen

10 2e 10 2e privm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

B1IH
26 wirnlTo

10 2 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlCc

10 2e]

Subject RE SARS CoV 2

Dankjewel^^ Ik verzoek dit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen10 2e

10X26GroetjesJ

10 2s 10 2e |@rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

10 2eTo

10 2e 10 2« 10 12 I0 2e@rivm nl privm nlCc
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10 2e S rivm nl

Subject SARS CoV 2

Zoals je eerder al van|mjjg| en mjfljjgjhebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de

sector op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen

hun leden graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 httDs doi ora 10 1101 2020 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden

met PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met

lage Ct waarden hoge concentraties Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii S0140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et a I 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu

ook mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het

virus circuleert https www google nl amp s www nvtimes com 2020 Q2 26 health coronavirus cdc

usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment

dat dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je

altijd moet opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik

dat ook doorsturen

Groeten

10 2a
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■©rimrnll

■jKSftSl ajrivrn nl]

l 2 lTo irivm nl]
irivm nl] @rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 6 31 23 PM

RE CBS en mobiele data gegevens

Mon 3 30 2020 6 31 24 PM

Hoi

CBS zegt dit ook zelf te kunnen doen Het mooie van dit doen met via CBS is dat zij ook mobiele data gegevens

kunnen koppelen aan kenmerken van de mensen dus waar mensen wonen en werken Ze zouden begin deze week

bij ons terugkomen ik zal ze vragen of we woensdag of donderdag een afspraak kunnen plannen
Groeten

Susan

PS ik heb je de mail net doorgestuurd ik dacht dat jij eerder ook al in gekopieerd stond

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 14 29

I0 2ew |@rivm nl l@rivm nlTO m m m

10 2e|@rivm nl

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

|@rivm nl |@rivm nlmm m Qj

Als wij er niets mee doen ik niet althans dan zou ik er heel erg voor zijn om ze met^^^en TU e in contact te brengen

From

Sent 30 March 2020 14 04

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

Wehebben ook nog steeds het aan bod van Defens ie Zij hebben toegang tot alle mobiele data dus niet alleen®
Informatiemanager CIO Office gestuurd[ CBS Dat aanbod is naar10 2g 10 2e

10 2» 10 2a l@rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 13 42

■■ I» 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nl

I2e I0 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

l@rivm nl @rivm nl

10 2eHoe bedoel je naar hetzelfde Niet naar toch Zou het niet goed zijn hem met CBS in contact te brengen

From

Sent 30 March 2020 13 41

10 2e

10 2e 10 2e 1Q 2e io 2e 10 2bTo

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

Dat overlapt mooi met de vraag die ik vanuit het OMT meekreeg zoek de telefoondata uit Ik had gisteren en

vanochtend hierover contact met

dit naar hetzelfde

Vriendelijke groeten

10 2s |van ECDC Waarschijnlijk leidt10 2e10 2e en

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 13 30

10 2e@rivm nl |@rivm nlTo m [TO m m

10 2e|@rivm nl

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

|@rivm nl @rivm nlm m

H° i erimign
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10 2« 10 2eIk kopieer een stukje uit een mail van

vorige week Hij zou graag met de telefoondata aan de slag maar heeft geen recente data Dat zou echt mooi zijn Kan ik hem niet

ook betrokken bij de modelling seminar van

met CBS in contact brengen

10 2eTekst van

Ik ben momenteel in gesprek met Remco van der Hofstad TU e die samenwerkt met mensen die geaggregeerde telefoondata

analyseren op mobiliteit in Nederland Je kunt hiermee een goede indruk krijgen van de mate waarin maatregelen worden

opgevolgd en het volgen voorspellen van uitbreiding van stad dorp naar stad dorp

Het probleem is echter dat detelefoonmaatschappijen hun geaggregeerde dus niet te herleiden gegevens wel willen delen

maar alleen als de overheid dat formeel vraagt Het RIVM zou hier belangrijk kunnen helpen door duidelijk te maken aan de

overheid dat dit van groot nu kan zijn terwijl de privacy niet in het geding is

Groeten

From

Sent 26 March 2020 20 55

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

10 {2eHoi

Dank jouw vraag komt inderdaad overeen met waar ik aan dacht

Ik zal deze gewoon doorsturen en dan hebben ze vast nog concrete vragen voor ons maar misschien kunnen ze er

ook wel gewoon mee aan de slag

Groeten

10 2e

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 16 55

s KiRjF H
• 10 2» l@rivm nl

10 2e|@rivm nl @rivm nl

Subject RE CBS en mobiele data gegevens

Hallo 10 2e

Waar wij op het moment wel behoefte aan hebben is een inschatting van hoeveel effect de maatregelen op

contacten van mensen hebben

Met de telefoondata zou misschien gekeken kunnen worden hoe de gemiddelde degree aantal contacten van een

telefoon met andere telefoons binnen een bepaalde straal is veranderd in de afgelopen maand Voor Italie is dat

bijvoorbeeld gedaan

https covidl9mm github io in progress 2020 03 25 second report html

Er moet nog wel nagedacht worden hoe zich dat precies vertaalt in contactreductie tussen mensen maar het zou al

interessant zijn om een dalende trend te zien

Wat mij een heel goede mogelijkheid lijkt is om aan CBS te vragen een inschatting te maken hoeveel in de huidige
situatie de contacten zijn verminderd in verschillende settings Ik denk dat daar hun contactnetwerken van alle

Nederlanders goed van pas zou komen en dat zou ook makkelijk vertaald kunnen worden in de contactmatrices die

wij in het model gebruiken Misschien goed om daar even over te overleggen

En bedankt voor de bloemen ik ben er heel blij mee

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 18 55
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10 2e @rivm nlTo

10 2e e|@rivm nl

Subject CBS en mobiele data gegevens

@rivm nli[i|

Hoi

Zie hierbij en hieronder Ik kan me voorstellen dat het voor de crisisbestrijding belangrijk is om een actueel inzicht

te hebben in de mobiliteit en densiteit van mensen Voor ons zie ik de toepassing meer in het monitoren van trends

over de tijd om effecten van maatregelen te kunnen monitoren

Kunnen jullie meedenken over een concrete en voor ons informatievraag voor het CBS die zij dan kant en klaar aan

ons aan kunnen leveren

IIMEQl je zei dat je ook zelf had benaderd CBS zou hen ook wel aan willen haken om de dekking te

vergroten Heb je een contactpersoon

Dank

10 2» 10 2» @cbs nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 12 08

arivm nl

l^
@rivm nlTo m

10 2e Ic53ebs nlCc

Subject Statistiek en Corona

Als opvolging van ons contact vorige week hebben we een A4tje gemaakt wat we zouden kunnen leveren aan

mobiliteitsinformatie Over ruim een week zou dit operationeel kunnen zijn actuele informatie met 1 uur vertraging op

gemeenteniveau later waarschijnlijk verfijnder Wel een slag om de arm omdat er nog een hoop geregeld moet worden

Vraag aan jullie is nu of jullie hier behoefte aan hebben en of jullie daar specifieke punten bij hebben Om als CBS dit te kunnen

doen AP juridisch moeten we aantoonbaar kunnen maken dat er nu in deze crisis behoefte is aan deze informatie

Vanochtend hebben we een tel call gehad met JenV en die zijn vanuit de crisisbestrijding zeer geinteresseerd en hebben ons

gevraagd om dit nu gewoon te gaan doen en samen met ons over een week of zo te beoordelen of dit inderdaad is wat ze nodig
hebben Ze gaan dat ook vertalen in een wat formelere vraag aan ons Als dit soort informatie ook zinvol is voor jullie zou het mooi

zijn als jullie ook een dergelijk verzoek zouden kunnen doen en in overleg met ons dit zo bruikbaar mogelijk voor jullie maken

In het document zit een link naar een dashboard op gemeenteniveau dat een redelijk beeld geeft van wat we denken te kunnen

oude informatie

We kunnen hier even over bellen als jullie dat willen

Vriendeliike groeten en sterkte met al jullie werk

10 2e



367973

10 2e 10 2eTo

[^EE13^B@rivm nl]I0 2e

10 2e

10 2eCc |@rivm nl] m

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 4 57 52 PM

RE COVID 19 SitRep 31 03 2020 graag een analyse met en zonder zorgmedewerkers
Tue 3 31 2020 4 57 53 PM

Ik ben het eens met

leeftijd geslacht verdeling te maken voor gezondheidswerkers en voor de rest van de meldingen Wat mij betreft is

dit een niet urgente ad hoc analyse

dat dit niet urgent is maar wel goed om een keer te doen en dan een kaart en10| 2e

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 12 50

@rivm nl

10 2s I0 2e 10 2e|@rivm nl

Subject FW COVID 19 SitRep 31 03 2020 graag een analyse meten zonder zorgmedewerkers

Zou je dit verzoek van voor ons willen overwegen10 2e

• Is dat echt nodig
• Hoe urgent
• Is dat een lx vraagje of dit overzicht zullen ze vaker willen hebben

Dank

Groet

1D 2e

10 2e 10 {2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 11 58

2e 2e 10 2e|@rivm nl LCI Voorwacht

l^rivmmb^H
@rivm nl covid 19 surveillanceTo m

10 2e|@rivm nlm m m

l@rivm nl @rivm nlQj m m

rivm nl IDS ddmicrobioloog

B@rivmjiil ^H
_rivm nl |
|@ rivm nl

Cc w m R] El

»rivm nl j lU

@rivm nl |
^B^rivmml

[@rivm nl |
l@rivm nl

m

|@rivm nl 7E31rivm nl |@rivm nlm m m m

2b

Subject RE COVID 19 SitRep 31 03 2020 graag een analyse met en zonder zorgmedewerkers

@rivm nl

Dag allemaal

Dank weer voor de cijfers

We hebben nog een verzoek is het mogelijk om dezelfde analyses uitdraaien te maken zonder de

zorgmedewerkers en voor de zorgmedewerkers apart De resultaten zonder zorgmedewerkers geven dan beter de

kenmerken van de kwetsbare groepen ouderen en onderliggend lijden weer We zijn benieuwd wat het met de

man vrouw verschillen doet omdat meer zorgmedewerkers van het vrouwelijk geslacht zijn
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Dank alvast en groeten

10 2e

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart2020 11|35
To LCI Voorwacht

^^rivmjib^H
XivrTMil covid 19 surveillance MET5rivm nl

rivm nl

| 5 rivm nl @rivnn nl

•| S rivm nl IDS ddmicrobioloog
rivmml 2^B

|@rivm nl |
^B@rivm nl

Cc

I0 2erivm nl Hu

@rivm nl |
^B@rivmml

m m Qj

[@ rivm nl

|@rivm nl

gj@rivm nl Q

nil

|@rivm nl |@rivm nl

l@rivm nl @rivm nl

Subject COVID 19 SitRep 31 03 2020

Beste collega s

De volgende documenten voor 30 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

de SitRep incl dagverschillen

opgeschoonde gegevens

het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens Deze voIgt later hier komen nog wat aanpassingen
in

NIVEL data

NB Aantal ziekenhuisopnamen en overledenen in vergelijking met gisteren zijn veel hoger dit lijkt een inhaalslag
te zijn geweest in verschillende provincies
NB2 Er is 1 persoon overleden van 49 jaar met co morbiditeit

NB3 Er is van 1 persoon niet bekend wanneer deze overleden is dit wordt nog aangevuld door de GGD

Daarnaast nieuw de dataset vanuit unilab van de NIVEL peilstations Hierover nog de volgende opmerkingen

• Er zit geen peilstation in Limburg dit is goed om te beseffen

• Monsters zijn afgenomen bij patienten die de huisarts consulteren met acute luchtwegklachten Acute

klachten aan de luchtwegen omvat griepachtige klachten en andere acute luchtweginfecties De patienten zijn
bemonsterd in het kader van de Nivel RIVM respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations

participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Disclaimer Niveldata we streven ernaar elke dag de peilstationmonsters te testen Omdat ze als aanvulling op de

diagnostiek voor de efficients van gebruik testmateriaal gebruikt worden kan het gebeuren dat we monsters een

dag moeten doorschuiven

Deze versie is voor jullie duiding zie ook onze voorstel duiding hieronder

Duiding
• Sinds gisterochtend zijn 175 nieuwe overlijdens en 722 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld Dit zijn de

hoogste aantallen nieuwe registraties in de afgelopen 24 uur tot nu toe Deze overlijdens en opnames hebben

zich de afgelopen dagen voorgedaan er is een inhaalslag gemaakt bij het registreren hiervan in meerdere

provincies
• De trend in het aantal overlijdens en opnames per provincie zijn onveranderd ten opzicht van gisteren in

Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door In Zuid Holland Noord

Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames In de provincies Friesland Groningen
Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag

Voor evt vragen EPI coronatelefoon 06 1
Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de

10 12° heeft vandaag telefoondienst

I@rivm nl mailbox10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e
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10 2e

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Post bus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 |
Fax 31 0

m

l@rivm nlpi
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iMtLMMtorivm nil1 0 2e 10 [2e 1 Q 2e 10 2eTo @rivm nl]
10 2e @rivm nl]10 2e

10 2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 6 12 31 PM

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Mon 3 30 2020 6 12 32 PMReceived

Mooi kaartje Eigenlijk willen ze dus een animatie

Met aantal meldingen bedoelt |waarschijnlijk proportie positieven10 2B

Tweede regel van titel vind ik niet zo gemakkelijk lezen misschien kan van laboratorium daar wel weg

Aantal SARS CoV 2 positieve en negatieve testen uitgevoerd in een SARS CoV 2 referentie of

opschalingslabora torium

Per provincievan laboratorium 18 3 2020 t m 24 3 2020

Groeten

10 2e

10 2e I0 [2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 rmaart 2020 18 30

10 2e 10 2e I0 2e 10 2610 2e

10 2s

@rivm nl |@rivm nlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Goed voorstel Ik neem dat mee in de volgende versie

Onderstaande reacties heb ik al ontvangen
Je zou misschien additioneel de oude circels Is een sort tabel onder elkaar laten zien met als kolom header de

week en als rij de provincies en dan de circeltjes je ziet dan dynamiek ook in aantal testen en de proportie positieven negatieven

per week

101 26

Ik zou het ook wel leuk vinden om een extra kaartje te hebben waarin we met kleuren zien waar een significante
afname van het aantal meldingen te zien is vs delen van het land waar een significante toename van het aantal meldingen is Ik kan

dergelijke data wel per provincie zien maar dit kaartje geeft een mooie detailopname Het zou mooi zijn dat niet heel Nederland

steeds intenser kleurt maar dat er ook gebieden zijn waar we een duidelijke afname zien

10 2e

Ik ga daar morgen verder over nadenken en overleggen mefiMTtai Maar al met al positief en ik verwacht dat we deze data dan

donderdag beschikbaar hebben

Het kaartje wordt nu nog gemaakt door WMTWti^ dus het moet nog wel gelntegreerd worden in de pdf Ik weet niet of dat lukt

maar ga het in de groep gooien

I0 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 18 22

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

@rivm nl

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Mooi kaartje

Qua titel kunnen we misschien een voorstel doen

Aantal SARS CoV 2 positieve en negatieve testen uitgevoerd in een SARS CoV 2 referentie of

opscha lingslaboratorium
Per provincie van laboratorium 18 3 2020 t m 24 3 2020

101 26Groet

101 26 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 17 02

101 26 10 26 101 26 10 2e 10 26|@rivm nl |@rivm nlTo
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10 2e 5 rivm nl

Subject FW virologische dagstaten COVID 19

Zie hierbij het voorstel van

worden in de pdf op de website

De titel moet nog wel aanpast worden zodat duidelijk is dat het om de virologische dagstaten gaat Daarvoor zal ik

dan ook meteen suggesties vragen

From

Ik zal dit naar nvmm sturen met de vraag of dit wekelijk gepresenteerd mag10 2e

10 2e 10 2e S rivm nl

Sent maandag 30 maart 2020 14 58

10 2e 10 2e I 5 rivm nlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Zo iets

Groet 10K2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 12 47

10 2« 10 2e lfgrivm nlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Ziet er heel mooi uit

Ja het zou fijn zijn als je de opmaak nog wat wilt aanpassen Dan stuur ik die versie door naar de betrokkenen voor

akkoord

10 29 10 2e @ rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 12 33

10 2e 10 2e S rivm nlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

10 2eHoi

Dan wordt het zo iets

Ik heb op basis van de data van 18 3 tm 24 3 deze kaart gemaakt

Alleen lab Salto is niet verwerkt totaal 124 testen

Op basis van de plaatsnaam van het lab heb ik gekoppeld aan de provincie zie tabel onderaan

Niet elke provincie heeft een lab

Dit zijn de aantallen per provincie

Zal ik deze versie even verder mooi opmaken met een juiste randinformatie legenda titel ed

10 2eGroet

mtq_labProv

Aantal_getest Aantal_negatief Aantal_positefGeoPrvID Prvnaam

20 Groningen 2378 2250 128

21 Friesland 329 290 39

23 Overijssel 1281 1032 249
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25 Gelderland 2231 1664 567

26 Utrecht 2464 2121 343

27 Noord Holland 3485 2727 758

28 Zuid Holland 3359 2850 509

30 Noord Brabant 1087 452 635

31 Limburg 1715 1243 472

0 m

9b

0

c

labs

labid Naam in vir dagstaat Plaats Naam laboratoriumPrvnaam



367976

lGroningen VIRGRONINGEN Groningen CERTE Groningen

2 Utrecht VIRDIAKUTRECHT Utrecht Diakonessenhuis Utrecht Utrecht

3Zuid Holland VIREMC Rotterdam Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

4 Noord

Brabant

Tilburg Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis TilburgVIRTILBURG

5 0verijssel Zwolle Isa la ZwolleVIRISALA

6 Friesland Leeuwarden Izore LeeuwardenVIRLEEUWARDEN

Laboratium Microbiologie Twente Achterhoek LabMicTa Hengelo7 Overijssel HengeloVIRENSCHEDE

SZuid Holland VIRLEIDEN Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Leiden

9Zuid Holland VIRMCRROTTERDAM Rotterdam Maasstad Ziekhuis Rotterdam

10 Utrecht Amersfoort Meander Medisch Centrum AmersfoortVIRMEANDER

11 Limburg Maastricht Maastricht Universitair Medisch Centrum MaastrichtVIRMAASTRICHT

12Gelderland VIRArnhem Velp Rijnstate Velp Velp

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Bilthoven13 Utrecht BilthovenVIRRIVMIDS

14 Noord

Holland

Haarlem Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland HaarlemVIRKEN

15 Noord

Holland

Hilversum Tergooi Ziekenhuis HilversumVIRTERGOOI

Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen16Groningen VIRUMCG Groningen

17 Gelderland VIRUMCN Radboud Universitair Medisch Centrum NijmegenNijmegen

18 Utrecht Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht UtrechtVIRUMCU

19Gelderland VIRCWZ Canisius Wilhelmina Ziekenhuis NijmegenNijmegen

20Gelderland VIRGELRE Apeldoorn Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

21 Noord

Holland

Amsterdam GGD Amsterdam Streeklaboratorium AmsterdamVIRGGDADAM

22Zuid Holland VIRHAGA Haga Ziekenhuis Den HaagDen Haag

23 Limburg Roermond Laurentius Ziekenhuis RoermondVIRLAURENTIUS

25Zuid Holland VIRSTARSHL Rotterdam Star shl diagnostische centra Rotterdam

VIRVELDHOVEN Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie PAMM26 Noord Veldhoven
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Brabant Veldhoven

27 Noord

Holland

Amsterdam Amsterdam Universitair Medisch Centrum AmsterdamVIRAMC

28 Noord

Brabant

s Jeroen Bosch Ziekenhuis s HertogenboschVIRMLMBD

Hertogenbosch

29 Noord

Brabant

Roosendaal Microvida Locatie Bravis Roosendaal

Atalmedial Amsterdam 0LV630 Noord

Holland

AmsterdamVIROLVG

31 Noord

Holland

Hoorn Comicro Hoorn

Eurofins NMDL LCPL DDL Alrijne Rijswijk32Zuid Holland Rijswijk

33Zuid Holland Rotterdam Franciscus Gasthuis Vlietland Rotterdam

Haaglanden Medisch Centrum HMC locatie Westeinde Den Haag34Zuid Holland Den Haag

35Zuid Holland Rotterdam Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

36 Noord

Holland

Amsterdam Microbe Lab B V Amsterdam

37 Limburg Nederweert Pro Health Medical Nederweert

38Zuid Holland Delft Reinier Haga MDC Delft

RLM Dordrecht Gorinchem Dordrecht39Zuid Holland Dordrecht

40 Utrecht St Antonius Ziekenhuis NieuwegeinNieuwegein

41 Limburg Heerlen Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen HeerlenVIRHEERLEN

42 Limburg Venlo VieCurie Venlo

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 08 57

10 2s 10 2e pnmnlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19

Super

Eens met je argumentatie over alleen positieve testen We kunnen aan de nvmm ook goed uitleggen waarom we

dat niet zinvol vinden

From 10 2e 10 2e airivm nl

Sent maandag 30 maart 2020 08 54

10 2e 10 2e I a rivm nlTo

Subject RE virologische dagstaten COVID 19
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Per provincie dat lukt wel Ik zou eigenlijk niet alleen het aantal positieve testen doen want dan hebben we een

vergelijke eijfers die ook per provincie worden gepresenteerd in de pdf op de website Alleen daar gaat het over

waar de patient woont en hier gaat het dan over de locatie van het lab Dat zou verwarrend kunnen zijn
verschillende aantallen over hetzeifde soort cijfer

Ik begin wel met een kaart vergelijkbaar met die ik had gemaakt per lab maar dan nu per provincie

Groet 10 t2a

101 26 10 2e \@ rivm nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 19 29

I0 2e 10X26 a rivm nlTo

Subject FW virologische dagstaten COVID 19

Ha 10X26

Onderstaande reactie kreeg ik vandaag van

We mogen de dat dus in een kaartje presenteren maar zonder dat de labs herkenbaar zijn

voorzitter van de nvmm10 2e

Mijn voorkeur zou het hebben om de data weer te geven zoals jij al gedaan had maar dan geaggregeerd per

provincie De vraag is dan waar we dit weer geven in de hoofdstad van de provincie of in het middel van de

provincie als dat een optie is Beide is volgens mij wel uit te leggen maar kan het technisch

Zou je volgende week voor beide voorstellen die ze doet een voorbeeld kunnen maken Dan kunnen wie die

voorleggen voor akkoord Het zou mooi zijn als we dit volgende week in de lucht kunnen krijgen

Pijn weekend

10X2e 5 lumc nl 10 2e 5 lumc nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 18 18

| S rivm nlTo rj] rfi

10 2e 10 2eCc imiI£Q] S nvmm nl nl |gm£g
Subject RE virologische dagstaten COVID 19

| 5 amsterdamumc nl @rivm nl

Ik denk dat het heel mooi is om het ook op een kaartje weer te geven Ik denk wel dat we het niet herleidbaar tot het lab moeten

weergeven Er zijn laboratoria die moeite hebben om hun data af te staan omdat dit bedrijfsgevoelige data zijn Dus dan zijn er

volgens mij twee mogelijkheden Of we combineren de gegevens van de laboratoria per provincie bijvoorbeeld Of we geven alleen

het percentage positief geteste personen aan evt ook per GGD regioof provincie
Is dit voor jullie mogelijk

10 2e I0 2e | 5 rivm nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 15 24

To Vossen A C T M MM |
Subject FW virologische dagstaten COVID 19

10 2e Slumc nl

Beste pH

Vrijdag 20 maart stuurde ik onderstaande mail over de virologische dagstaten m b t hettotaal aantal geteste en

positief geteste COVID 19 patienten Ik kan me voorstellen dat deze mail verdwenen is in een overvolle mailbox Ik

heb inmiddels na overleg met

van hun nog geen reactie mogen ontvangen

ook contact opgenomen met 10 2e 10 2e1D 2e en maar

Ik wil graag overleggen over het presenteren van de data van de virologische dagstaten voor het aantal positieve
SARS CoV 2 testen

De geaggregeerde data worden sinds vorige week op de RIVM website getoond
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https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor professionals viroloaische daqstaten maar daarnaast

zouden we ook graag wat beter inzicht geven in de data per lab Van mijn collega
dit ook besproken is in het OMT

10 2e hoorde ik dat

Hieronder een eerste opzet met de data van de afgelopen week NB data uit Veldhoven ontbreken in deze figuur
omdat hun laatste rapportage van 17 3 is Het idee is de data per lab wekelijks te presenteren van donderdag tot

en met woensdag Is dit akkoord met de NVMM te presenteren
We horen graag van jullie hoe we dit het beste kunnen aanpakken zodat we hier snel mee verder kunnen Uiteraard

moet aan deze tabel nog een goede titel toelichting voetnoten ed toegevoegd worden
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Met vriendelijke groet
10 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 49

l@lumc nl1 |@lumc nl ^^^3@nvmm nl |10 2e C10 2e |@nvmm nlTo

10 2b @rivm nlCc

Subject virologische dagstaten COVID 19

Beste 10 2b

Van mijn collega
kaartje om de COVID 19 data uit de virologische dagstaten mee te presenteren

hoorde ik dat er in het OMT afgelopen maandag gesproken is over een GIS10 2e

Hierbij een eerste opzet van een dergelijk kaartje met de vraag of iets dergelijks voor jullie akkoord is

Het is de bedoeling om wekelijks een kaartje maken dat zicht geeft op het aantal geteste personen en aantal

personen met een positieve laboratorium uitslag voor de periode donderdag tot en met woensdag

Eerder begreep ik dat de namen van de laboratoria niet gebruikt mogen worden Voor een kaartje hebben we

voldoende aan de locatie van het lab maar voor de kenners is dat waarschijnlijk wel herleidbaar tot het lab Is dat
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een probleem

Dit kaartje is een eerste concept gebaseerd op een onvolledige lijst met labs en mogelijk ook nog verkeerde

locaties Het is dus niet bedoeld om te delen maar alleen om jullie een idee te geven Als jullie akkoord zijn zullen

we het kaartje gaan optimaliseren met de juiste labs en locaties een titel en toelichting Als voorbeeld voor die

toelichting stuur ik ook het overzicht mee dat we nu al hebben attachment Dat betreft de dagelijkse aantallen

geaggregeerd voor a lie rapporterende laboratoria

Ik hoor graag of jullie akkoord gaan met het wekelijks rapporteren van de virologische dagstaat data op de website

van het RIVM

Zo ja dan gaan we dit kaartje verder optimaliseren Het zou fijn zijn als ik een lijst kan krijgen van de codes van de

laboratoria en de bijbehorende locatie postcode Is een dergelijke lijst beschikbaar

Met vriendelijke groet
10 Z«

C^

L

2 2
«w

v

y \

■

XfCi

4

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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fi com]10 2e J 10 2

10 2e | 10 2e

10 2e

To

g rivm nl]
From

Sent Sun 3 29 2020 6 37 26 PM

Subject RE FW figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

Received Sun 3 29 2020 6 37 26 PM

Hoi 10 2e

Dank je Ja dat was inderdaad mijn vraag en kon maiaalbevestiaen

Morgen maar eens kijken of we voor opnames na 22 maart wel zo n crosscheck kunnen doen

Cnro eten

10 2e

10 {2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 01

10 2S 10 2« 10 2el@rivm nl |@gmail comTo m rn

10 2e|@rivm nl

Subject RE FW figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

|@rivm nlm m

Hoi 10 2e

Volgens mij heeft^^Jvanmorgen al uitgelegd dat R op basis van Osiris data lager is dan op basis van NICE data

doordat de tijdassen niet met elkaar te vergelijken zijn Op basis van NICE data wordt de R uitgerekend alsof een

opname op die dag latere opnames veroorzaakt maar dat moet eigenlijk teruggerekend worden naar eerste

ziektedag want rond die tijd worden de meeste infecties veroorzaakt Dat ga ik nog doen Ik ga ook kijken of de

rapportagevertraging in Osiris aan het oplopen is

De NICE had gisteren 2802 ziekenhuisopnames en Osiris 2954 Die zijn echter niet vergelijkbaar omdat NICE alleen

records vanaf 22 maart bevat Patienten die voor die tijd opgenomen en ontslagen zijn komen dus wel in Osiris

voor maar niet in NICE

Groeten

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 08 49

10 2e 10 2a

10 2e

10 2e 10 2e@gmail com l@rivm nlTo

10 2eHM in ni

Subject RE FW figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

|@rivm nl

Duidelijke slides Bemoedigend dat trend in R hetzelfde is op basis van Osiris en NICE data Voor mijn begrip R

lager op basis van Osiris data dan op basis van NICE data ondanks rekening houden met vertraging in Osiris Komt

dat door oplopende vertraging

Voor de zekerheid over figuur NOS site hier moet een hele duidelijke uitleg bij wat gebruikelijke vertraging tussen

eerste ziektedag en ziekenhuisopname is en welk deel patienten pas tijdens ziekenhuisopname wordt bevestigd als

COVID 19 Is er al een begeleidend tekstje

I0 2e welk totaal aantal zkhopnames had NICE in zijn database staan gisteren tov de 2594 in Osiris Ik kan het

surveillance team vragen te checken of we nieuwe opnames uit de NICE data halen bij patienten gemeld in Osiris

en een inschatting proberen te maken van hoeveel patienten mogelijk helemaal gemist worden in Osiris

Groeten

10 2S

10 2e 10 2a |@gmail comFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 22 51

10 2e 10 2s l@rivm nlTo
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Subject Fwd FW figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

Deze data dus

Forwarded message

10 2e 10 2« | 5 rivm nlVan

Date za 28 mrt 2020 om 22 20

Subject FW figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

@gmail com10 2e 10 2bTo

10 2eFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 16 41

l@rivm nl

[@rivm nl |
Subject figuren effectieve R en vergelijking Osiris vs Nice

To m

10 2e 10 2e @rivm nlCc

Hier een serie figuren met effectieve R op basis van verschillende databronnen Osiris en NICE

Rapportage in Osiris loopt duidelijk achter tov NICE het kan niet uitgesloten worden dat dat de afnemende

effectieve R verklaart

Op laatste slide een figuur dat de NOS |
plaatsen
Laat maar weten als je nog een ander figuur wilt hebben

gevraagd had ze willen die morgen op de site10 2e

Succes morgen

Groeten 10X29

Dr ir 10 2e

Centrum Infeetieziektebestrljding | Centre for Infectious Disease Control

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | National Institute for Public Health and the Environment

visitors Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | The Netherlands

correspondence Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven | The Netherlands

phone 31 fC030 fax 31 0 30 ■ihKEEll

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

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

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

www riwm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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|@rivm nl] BEffil10 2s

10 2e

10 2eTo @rivm nl]

|@rivm nl]@rivm nl]E m m

10 2eFrom

Sent Thur 3 26 2020 9 45 31 AM

Subject RE welke data zoeken we voor landelijk beeld

Received Thur 3 26 2020 9 45 31 AM

Beste mam

Ik heb hieronder vet gemaakt welke data wij hebben beschikbaar kunnen maken Dus niks tav niet COVID

zorgvraag

Groeten

10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 10 30

l l@rivm nl10 2» 10K2S

10 29

10 2b 10 2s 10 2s|@rivm nl

2b 10 2e|@rivm nl

Subject RE welke data zoeken we voor landelijk beeld

|@rivm nl

Ha 10 2e

Ik heb mm even uit de mail gehaald Wij hebben het allemaal hartstikke druk maar denk dat we dit verder buiten

Ui IgDlkunnen afhandelen Prima als jullie hem weer toevoegen in de reply op deze mail als jullie denken dat dat

wel noodzakelijk is

Ik heb even toegevoegd10 2e

ff doorlopen om te inventariseren welke

gegevens wij wel en niet hebben als RIVM en eventueel aanvullen met suggesties waar ze ze wel vandaan kan

halen Lijkt mij het handigst om dat ff telefonisch met iemand te doorlopen en dat ik dan terugkoppel richting

10 2e met wie van EPI kan ik onderstaande mail van 10 2s

10 2e

Groetjes 10 2e

[IFV]

Sent woensdag 25 maart 2020 18 26

10 2e 10 2S @ifv nlFrom

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

10 2e 10 2s 10 2el@rivm nl

Subject welke data zoeken we voor landelijk beeld

Srivm nl

Beste

en gezien de tel gesprekken met

I0 2e

de afgelopen dagen neem ik hen mee in cc10 129 10 12°en

Dank voor het overleg vanmiddag Ik beloofde jullie ons verzoek om te helpen met het inzichtelijk maken van potentiele
databronnen in de diverse gelederen van het RIVM Hierbij We hebben daarbij ook aangegeven als we denken dat de data

wellicht binnen RIVM zijn dan wel als we denken dat ze bij een andere actor zouden kunnen zijn

Ik hoor graag jullie reactie dan kunnen we inschatten waar we wel of ook niet laat dat vooral ook helder worden op kunnen

gaan rekenen metde verdere voorbereidingen
Tot de volgende telefoon

DOEL en VRAAG

Doel het kunnen schetsen van een landelijk beeld hoe staan we ervoor in het land

Noodzakelijk om a knelpunten m b t zorgcontinuiteit te signaleren aan te kunnen pakken en b de maatschappelijke rust te

kunnen bewaren als het prangend wordt de komende weken

We zoeken data om de zorgbehoefte in te schatten

1 Coronazorg
CIb meldingen aantal coronapatienten per dag aantal coronapatienten met ziekenhuisopname per dag met

toekomstverwachting tot 6 april
LCPS LNAZ NVIC aantal ICU opnames per dag voor corona toekomstverwachting op basis trend meldingen van

CIb
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2 Reguliere zorg
voor welke diagnosegroepen blijft zorgvraag ziekenhuizen bestaan identificatie door Vereniging SEH artsen NVSHA

hoeveel ziekenhuisopnames zijn dat analyse door Centrum VPZ RIVM

HAP HA welke zorgvraag blijft bestaan — NHG

En data om in te schatten wat nodiq is aan de aanbodziide voor verantwoorde continulteit van somatische zorg in week 14

schatting ma 30 maart zo 6 april

In kaart brengen van de te verwachten zorgbehoefte in twee scenario s

A maatregelen krijgen effect verwachte scenario op basis modeliering EPI RIVM

B maatregelen hebben in week 14 nog geen effect extrapoleren via verdubbeling iedere 3 dagen

Valt uiteen in

1 zorgvraag tgv specifieke COVID 19 klachten HA HAP ZH en ICU en

2 zorgvraag onvermijdbare reguliere gezondheidsklachten somatisch hartinfarcten verloskunde carcinomen ed GGZ crises

1 Specifiek COVID 19

terugkijken afgelopen twee weken doorrekenen tot 6 april scenario A en B

Sterfte tbv mortuaria begrafenisondernemers crematoria begraafplaatsen nu geen reden tot zorg wachten op signalen

ICU

Registratie van COVID 19 patienten op https stichtinq nice nl covid 19 alleen toegang met wachtwoord NVIC

of LNAZ

Registratie van beddencapaciteit op www zora capaciteit nl alleen toegang met wachtwoord NVIC of LNAZ

maak gebruik van data LCPS Landelijk Centrum Patient Spreiding

Ziekenhuisopnames
meldingen corona patienten aan CIb deel gemelde patienten in andere zorginstellingen thuissituatie

Registratie van beddencapaciteit op www zora capaciteit nl alleen toegang met wachtwoord NVIC of LNAZ

Uitstroom vanuit ICU naar verpleeghuizen — onbekend eventueel kwalitatief navragen bij ZH

Verpleeghuizen revalidatiecetra x

Omvang eigen populatie blijft gelijk ook bij verspreiding Corona

Extra nieuwe patienten door uitstroom uit ICU ZH zie boven

Huisartsenposten huisartsen

voIgt trend meldingen coronapatienten CIb

later inhaalvraag van uitgestelde zorg

uitval personeel real time via GHOR

Zorg voor ongedocumenteerden Kruispost Straatdokters

voIgt trend meldingen
uitval personeel real time via GHOR

Thuiszorg
geen sterk vergroot aanbod door coronapatienten
uitval personeel real time via GHOR

Gehandicaptenzorg
voIgt trend

problemen via GHOR

AZC s COA locaties WIJ GEVEN ELKE DAG DOOR AAN GGD GHOR NL HOEVEEL MELDINGEN COVID BIJ ASIELZOEKERS

voIgt trend meldingen
problemen bij uitbraak GGD

uitval personeel real time via GHOR

GGZ

verwachting GGZ Nederland extra problematiek kwalitatief

wie signaleert knelpunten ons onbekend Als het echt escaleert politie veilig thuis

Ambulance

loopt al via | v z10 2e

2 Onvermijdbare zorgvraag bij gelijkblijvende volksgezondheidssituatie
inclusief stijgingen en dalingen door veranderde vraag door crisis bv meer huiselijk geweld minder sportletsels meer
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psychiatrische crises minder ICU opnames door uitgestelde operaties

Aard Identificeren soorten acute zorg door SEH artsen huisartsen verpleeghuisartsen

Aantal registraties selecteren

Sterfte x

ICU

Ziekenhuisopnames

Verloskundigen

Huisartsenposten

Huisartsen

Thuiszorg
knelpunten op basis GHOR meldingen

GGZ

Vriendelijke groet

10 2e 2 lO 2e p 10 2e

Arts Maatschappij en Gezondheid MScPH

onderzoeker adviseur Lectoraat Crisisbeheersing

IFV
Instituwt

Fy ieke

Veiligheid

Instrtuut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783

www ifv nl

T 06 Jj Ii0 2e

f®ifv nl|2e

Op deze e mail is de disclaimer van het IFV van toepassing
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To irivm nlw

Cc l@rivm nl]§

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 25 2020 8 00 19 PM

RE terugkoppeling uit DR vergadering 24 maart

Wed 3 25 2020 8 00 19 PM

Jammer dat dat niet gebeurd is Goed om actief zelf te benaderen dan

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 12 46

To

Cc

Subject RE terugkoppeling uit DR vergadering 24 maart

Na ons overleg daar had ik gehoopt dat ze ons eneigzins daarbij zouden betrekken Zeker ihkv VEO project wat ik

met hen doe en wat over sewage surveillance gaat 0

Vriendelijke groet kind regards
10 2e

RIVM

310

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 18 42

To EPI Staf |
Subject FW terugkoppeling uit DR vergadering 24 maart

10 2e @rivm nl

Ter info

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 18 05

H
|

2e 10 2« 10 1rivm nl |@rivm nlTo

l 2e@rivm nl l@rivm nl m

1 5 rivm nluj

Subject terugkoppeling uit DR vergadering 24 maart

Beste alien

Hierbij alvast een terugkoppeling uit de DR vergadering van vanmorgen waarbij ik gebruik gemaakt heb

van enkele zinsneden uit het concept verslag dus svp niet verder verspreiden

• Er is een kort geding aangespannen tegen de Staat inclusief het RIVM door een groep die van

mening is dat er te weinig maatregelen zijn genomen om de coronarcrisis te bestrijden Onduidelijk is

of dit geding door gaat
• het CPB komt deze week met scenario s over de mogelijke economische impact van de coronacrisis

Hierover is contact geweest met het RIVM

• Ik heb gemeld dat er mogelijk al deze week een persbericht uitgaat met betrekking tot

afvalwatersurveillance op diverse locaties Uit de metingen blijkt dat in de eerste week na de eerste

positief qeteste patient in Nederland het coronavirus is aangetoond in afvalwater op een aantal

locaties

STEMMEN OVER VERVOLG HIEROP

meldt dat er een petitie rond gaat in het land dat het RIVM onvoldoende op corona

IK HEB ltl ai GEZEGD DAT HET GOED IS MET JULLIE VERDER AF TE10 2b

10 2e

test

bezig is gedragswetenschappelijke kennis op te

halen c q binnen te halen om te bezien hoe mensen met gedragsinstructies in ene crisis als deze

omqaan

meldt dat10 2e 10 2e

geeft een up date over de Rijkscommunicatie en geeft aan daar erg tevreden10 2e
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over te zijn De aandacht verschuift nu meer naar het kabinet en minder naar het RIVM en dat was

de bedoeling
• Gesproken is over de rapporten die eraan zitten te komen over de vraag of een rapport wel of

niet nu moet doorgaan en bij publicatie onder welke voorwaarden In principe gaan we uit van

normaal publiceren maar in afstemming met de opdrachtgever kunnen we losser omgaan met de

termijn van vier weken De Centrumhoofden dragen verantwoordelijkheid voor afstemming met de

opdrachtgevers hierover Te bespreken in domein MT

• Vwb investering in kennisbasis moet uitgezocht worden in welke programma s zoiets al wel en

voor welk percentage en in welke dit niet geregeld is

• Vwb governance RIVM2025 moet explicieter gemaakt worden wat de taken en

verantwoordelijkheden zijn richting de lijn en hoe de verbinding met de lijn vorm krijgt De

Centrum hoofden en staf en afdelingshoofden hebben de grootste verantwoordelijkheid als het gaat
om de uitrol er moet dus sprake zijn van tweerichtingsverkeer
• De DR stemt in met het voorstel de huur niet per 1 april 2022 op te zeggen

• Alle aandacht is nu gericht op de bestrijding van het coronavirus maar veel ander werk gaat bij
het RIVM ook door moet doorgang vinden Ik heb aangegeven dat dit met name bij verschillende

CIb centra wringt De DR wil hierin prioriteiten stellen Er zal een inventarisatie gemaakt worden van

lopende zaken en besproken moet worden in de domein MT s Hierbij moet ook aangeven worden

wat naar achteren geschoven kan worden

Is deze directe terugkoppeling handig wenselijk of is het definitieve verslag voldoende
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|@rlvm nl] EEB10X2e 10 2eTo j@rivm nlj
l@rivrn nnMJ

10 2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 7 10 54 PM

Subject FW aanpassing meldplicht
Wed 3 25 2020 7 10 54 PMReceived

Ter info

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 20 06

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

I0 2e@rivm nl

Subject RE aanpassing meldplicht

|@rivm nl

Nee dat denk ik ook met We krijgen er vragen over van GGD en Misschien toch goed om vrijdag in het RT nog

even goed door te spreken

Groet 10 2e

10 2e 0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 19 53

10 2S 10 2e I0 2e 10 2e|@ rivm nl |@rivm nl

2e 10 2«|@rivm nl

Subject RE aanpassing meldplicht

@rivm nlrri]

Hoi 10 2e

Via NICE zouden we deze data voor in zkh opgenomen patienten al moeten krijgen Lijkt mij niet opportuun deze

ook nog via GGD te laten melden dat lijkt dubbel werk Denk niet dat er veel patienten zijn met CT scan diagnose
die niet in het zkh zijn opgenomen

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 19 08

10 2« 10 2» 10 Zel@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e@rlvm n |_
Subject aanpassing meldplicht

@rivm nl

Dag

Hoe ging het kort geding Hoor daar graag eens meer over

De meldingsplicht voor COVID 19 dient aangepast te worden zie hieronder een stukje daarover in het

inf@ctbericht Onze richtlijn vermeld het onderstaande hierover

Een ander punt dat we nu van meerdere kanten horen is dat een PCR bij een patient waarop de CT een duidelijk
COVID 19 beeld geeft vaker negatief is dat horen we van betrokkenen bij NICE maar vandaag bijvoorbeeld ook

uit regio Amsterdam Dit betreft dus allemaal opgenomen patienten en die zouden we dus eigenlijk wel graag

gemeld krijgen We hebben het er in het responsteam over gehad toen is besloten om deze beeldvorming niet als

diagnostisch criterium op te nemen Mogelijk kunnen we dat nog een keer goed bespreken Ik noem het hier omdat

dat ik niet weet of dat dan ook in de meldingsplicht opgenomen zou moeten worden

Tot zover groet 10 2e

Meldingsplicht
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COVID 19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A meldingsplichtige ziekte Nlormaliter betekent dit dat al bij een vermoeden

van de ziekte direct de 6GD van de woon of verblijfplaats van de patient gemformeerd dient te worden Omdat bij ongeveer 80

van de personen met COVID 19 de infectie zeer mild verloopt en er een beperkte testcapacititeit is geldt er een restrictief

testbeleid Daardoor worden de meeste patienten met klachten passend bij COVID 19 in de thuissituatie niet meergetest

Hierdoor heeft het melden van een vermoeden van deze ziekte zijn functie verloren

Voor de huidige epidemie geldt daarom vanaf 12 maart 2020 tot nader order dat alleen bevestigde gevallen gemeld dienen te

worden aan de GGD Personen met klachten en symptomen die bij een COVID 19 infectie passen worden alleen op indicatie

getest {zie paragraaf Indicaties voor diagnostiek onder Diagnostiek

Als zich er in een instelling meerdere patienten met klachten en symptomen passend bij COVID 19 zijn kan er sprake zijn van

meldingsplicht op basis van artikel 26 Wet publieke gezondheid

Melding van een bevestigde casus stelt de GGD in staat om maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan Bij een

groep A meldingsplichtige ziekte coordineert de LCI de respons De GGD meldt binnen 24 uur aan het Clb en levert gegevens voor

de landelijke surveillance van meldingsplichtige ziekten

Maatregelen zijn vanaf 12 maart 2020 gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen met een hoog risico op

ernstig beloop van COVID 19 en het in standhouden van de gezondheidszorg De ziekenhuizen bereiden zich voor op grote

aantallen ernstig zieke patienten Ook in andere sectoren van de zorg zoals de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare

groepen zal de druk toenemen

Casusdefinitie bevestigd geval
Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met SARS CoV 2 is vastgesteld

NR De casusdefinitie voor een verdacht geval is op 20 maart definitief losgelaten en verwijderd uit de richtlijn Op 12 maart 2020

werd in de casusdefinitie de link met een bevestigde patient of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie losgelaten

Maatregelen personen met bij COVID 19 passende klachten informatie voor behandelend arts

Ondanks dat COVID 19 een A ziekte is hoeven patienten waarbij een COVID 19 infectie wordt vermoed niet gemeld te worden

Informeer wel de GGD bij een bevestigd geval en indien een bevestigde patient komt te overlijden De GGD zal contactonderzoek

instellen

From Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32 ^ 5 nieuwsbrieven rivm nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 16 22

10 2e 10 2e | S rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

To

Bekijk online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020
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Dit is een gecombineerd S@l 10 2e ©ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie‘verdacht geval1 losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de update van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95

Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

fCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten
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Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Irmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

https www nvm nl rapportaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

inlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail B n

l@rivm nl voor vragen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronder verpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectoren zullen deze

richtlijn nog vertalen in afstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en

vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebruik van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding
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Uniform testbeleid voor zorgmedewerkers

• Hergebmik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 «WTcBM ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 ] ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 MMI23M

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |
GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 28 Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur vial1J@rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 2aU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@rivm nl

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

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

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

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

Sent Mon 3 23 2020 1 59 23 PM

Subject RE verandering tekst op rivm website asymptomatische COVID transmissie

Received Mon 3 23 2020 1 59 24 PM

10 2eHallo

Als je zegt dat er aanwijzingen zijn dat iemand zonder symptomen besmettelijk is zijn dit ook aanwijzingen dat zij
bedragen aan de verspreiding Dus volgens mij moet de tekst worden

Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn Maar het is onduidelijk in hoeverre zij
bijdragen aan de totale verspreiding van het virus Onderzoek moet dit verder uitwijzen

Groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 13 39

10 2e 10 2e| ®rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE verandering tekst op rivm website asymptomatische COVID transmissie

Cc

In afstemming en communicatie is onderstaande aanpassing gemaakt Ik weet niet zeker of jullie
hiervan al bevestiging hadden gekregen dus vandaar dat ik het jullie alsnog stuur

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19 overdragen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door lioesten en niezen Via kleine dnvppeltjes komt het virus zo in de lucht

Als andere mensen die druppeltjes mademen of bijvoorbeeld via de lianden m de mond neus of ogen krijgen kunnen zij
besmet raken met bet virus Hoe zieker iemand is hoe meer hij hoest en of niest en boe meer vims liij kan verspreiden Er

zijn aanwijzingen die suggereren dat iemand zonder symptomen besmettelijk is Maar bet is onduidelijk of zij ook

bijdragen aan de verspreiding van bet virus Onderzoek moet dit verder uitwijzen

Groet

10 2b

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 34

10 2b 10 2eI 5 rivm nl Srivm nlTo

l@rivm nlCc M m

Subject verandering tekst op rivm website asymptomatische COVID transmissie

Beste 10 12b

Zoals net besproken in RT is het nodig de tekst over asymptomatische COVID 19 transmissie aan te passen Er

werd gevraagd om een specifiek tekstvoorstel Zie hieronder het voorstel dat eerder a I gedaan is door en de

teksten op de ECDC en WHO en CDC website

Mochten jullie een ander voorstel hebben dan horen we het ook graag En graag bevestiging als tekst aangepast is

Dank en groet
10 2«

10 2s 10 2b Srivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 18 07
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10 2e 10 2e 5 rivm nlTo

Subject tekstop rivm website

Hier de tekst van de RIVM website van 11 maart mijn suggestie aan communicatie van 11 maart de tekst op 19

maart En ter vergelijk de teksten op de websites van ECDC WHO en CDC

Vriendelijke groeten

| RIVM | Center for Infectious Disease Control |Room U252 | Mail P O Box 1 3720 BA Bilthoven | Visitors Antonie

ffirivm nl

Leiden University Medical Center | Department of Biomedical Data Sciences | RoomT5 60 | Mail P O Box 9600

2300 RCLeiden | Visitors Einthovenweg 20 2333 ZC Leiden Netherlands | Fmail Iiltilffil@lnmc nl

10 2e

van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Netherlands | Email 10 2e

1D 2e

RIVM

11 maart

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19 overdragen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand

zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen Hoe

zieker iemand is hoe meer virus hij kan verspreiden Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus keel of longen naar

buiten Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de

handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het virus

Aangeleverd aan

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19 overdragen

Het virus kan op verschillende manieren van de een naar de ander overgaan Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen

door hoesten en niezen Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes inademen of

bijvoorbeeld via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het virus Overdracht van het virus door

iemand voordat er duidelijke klachten zijn is ook mogelijk Dit kan doordat het virus uit de neus op de handen terecht komt en

daarna aan anderen wordt doorgegeven bijvoorbeeld door handen schudden

10 2e op 11 maart

Tekst op de website 19 maart

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19 overdragen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen Tot nu toe lijkt de overdracht van het vims door

iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen Het vims gaat van de een naar de ander door te hoesten of te

niezen via kleine druppeltjes komt het vims zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld
via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het vims Hoe zieker iemand is hoe meer

luj hoest en of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden Als iemand nog niet ziek is en nog met hoest of niest zal hij
daarom ook nog met besmettelijk zijn voor anderen

Er is dus niets veranderd

Ter vergelijk de teksten op de websites van ECDC WHO CDC

https www ecdc europa eu en novel coronavirus china questions answers

ECDC

5 What is the mode of transmission How easily does it spread

While animals are the original source of the virus it is now spreading from person to person human to human transmission

There is not enough epidemiological information at this time to determine how easily and sustainably this virus spreads between

people but it is currently estimated that on average one infected person will infect between two and three more The virus seems

to be transmitted mainly via respiratory droplets that people sneeze cough or exhale The virus can also survive for several hours

on surfaces such as tables and door handles

The incubation period for COVID 19 {i e the time between exposure to the virus and onset of symptoms is currently estimated at
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between two and 14 days At this stage we know that the virus can be transmitted when people who are infected show flu like

symptoms such as coughing There is evidence suggesting that transmission can occur from an infected person with no symptoms

however uncertainties remain about the effect of transmission by non symptomatic persons on the epidemic

1O 20

WHO

How does COVID 19 spread

People can catch COVID 19 from others who have the virus The disease can spread from person to person through small droplets

from the nose or mouth which are spread when a person with COVID 19 coughs or exhales These droplets land on objects and

surfaces around the person Other people then catch COVID 19 by touching these objects or surfaces then touching their eyes

nose or mouth People can also catch COVID 19 if they breathe in droplets from a person with COVID 19 who coughs out or exhales

droplets This is why it is important to stay more than 1 meter 3 feet away from a person who is sick

WHO is assessing ongoing research on the ways COVID 19 is spread and will continue to share updated findings
Can the virus that causes COVID 19 be transmitted through the air

Studies to date suggest that the virus that causes COVID 19 is mainly transmitted through contact with respiratory droplets rather

than through the air See previous answer on How does COVID 19 spread

Can CoVID 19 be caught from a person who has no symptoms

The main way the disease spreads is through respiratory droplets expelled by someone who is coughing The risk of catching COVID

19 from someone with no symptoms at all is very low However many people with COVID 19 experience only mild symptoms This

is particularly true at the early stages of the disease It is therefore possible to catch COVID 19 from someone who has for

example just a mild cough and does not feel ill WHO is assessing ongoing research on the period of transmission of COVID 19 and

will continue to share updated findings

10 2g

CDC

Person to person spread

The virus is thought to spread mainly from person to person

Between people who are in close contact with one another within about 6 feet

Through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes

These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs
Can someone spread the virus without being sick

People are thought to be most contagious when they are most symptomatic the sickest

Some spread might be possible before people show symptoms there have been reports of this occurring with this new

coronavirus but this is not thought to be the main way the virus spreads

Spread from contact with contaminated surfaces or objects

It may be possible that a person can get COVID 19 by touching a surface or object that has the virus on it and then

touching their own mouth nose or possibly their eyes but this is not thought to be the main way the virus spreads
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10 2e

J10 2e}

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Sun 3 22 2020 5 08 42 PM

Subject RE FFX PBM geregeld
Sun 3 22 2020 5 08 42 PMReceived

Was iets te gehaast ^ ^

10 2e 10 2e |@rivm nlVan

Verzonden op zondag 22 maart 2020 18 06

Aan

Onderwerp RE FFX PBM geregeld

@rivm nlmm 10 2e

Top

Het is FFP2

10 2e 10 2a @rivm nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 17 42

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

10 2el@rivm nl |@rivm nlm m pj m

10 2e|@rivm nl M Pm£2B@rivm nl

M@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl

2e

10 2e 10 2e10 |@rivm nlCc

Subject RE FFX PBM geregeld

We hebben 720 ppf2 maskers 3000 handschoenen 1000 schorten en 100 brillen ontvangen Ik heb ze in V0 19 gezet

10 2e 0 2e l@rivm nlVan

Verzonden op zondag 22 maart 2020 17 09

l@rivm nl mm 5 rivm nlAan 10 2e

@rivm nl m
@rivm nl 10 2e

l@rivm nl J

|@rivm nl |

l@rivm nl | @rivm nl i0 2eRjm

10 2e |@rivrrt nl

10 2e 10 2e@rivm nl @rivm nlCC m 10 2S

Onderwerp RE FFX PBM geregeld

Hebben we ook brillen en schorten Handschoenen hebben wij wel en eventueel wat wegwerp labjassen om mee te

beginnen maar geen brillen

Groeten

2

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 11 48

rivm nl 2 10 2erivm nl |@rivm nlTo

10 2egrivm nl l@rivm nl§

1 0 C2b|@rivm nl ^HBflgjarium nl^

|@rivm nl

|@rivm nl

m m

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

Subject FFX PBM geregeld

Importance High

PBM zijn geregeld via GGD GHOR NL en bemoeienis van de minister we kunnen maandag van start
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GGD Utrecht en Groningen beiden akkoord en klaar om dan te starten

Groeten

10 2e

10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 02

@rjvnyjl J H |
H@rivmjil

l 2e 10 {2e 10 {2e|@rivm nl l@rivm nlTo m [j]

10 2e 10 2e|@rivm nl

@rivm nl

10 2» @rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Super dat het morgen kan beginnen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 46

I10 2e 10 28 10 2» 10 2@rivm nlTo

10 2|@rivm nl |
■@nvrmnl

» 2«|@rivm nl

10 2s 10 2e @rivm nlm

10 2e |@rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

^Heeft vanmiddag al contact gehad met

middag ffx gezin gezinnen

We hebben inmiddels de meeste materialen voor monster afname voor ongeveer 600 personen

Beschermde materialen is nu volgens mij wat materialen betreft limiterend

Fijn dat jullie secretariaat mee kan helpen ik zal het doorgeven en laat het weten als het nodig is

Groeten

is er morgen ochtend voor een andere studie en doet dan in de10 2e

10 28 10 2e @rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 19 29 20 CET

Aan 10 2e 10 2erivm nl |@rivm nl |@rivm nlmj m

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

@rivm nl

10 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wie zijn de eerste verpleegkundigen Via CTS Of moet ik

Ons secretariaat kan morgen helpen om pakketjes te maken als alle materialen er zijn

vragen10 2e

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 18 13

iiBP |@rivm nl J
■10 2a 10 2e 10 2eTo

2«@rivm nl

B@rivm nl

8

10 2e @rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

We moeten even een systeem bedenken hoe wij hier weten hoeveel mensen er wanneer gevraagd worden zodat we

zo vroeg mogelijk weten hoeveel verpleegkundigen we waar in moeten zetten

Als de GGD Groningen geen verpleegkundige heeft die in te zetten zijn hebben we nu niemand daar De vraag staat

uit bij CTS of zij iemand hebben die daar in de buurt woont maar weten we nog niet We gaan kijken of er een
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saltro achtige organisatie is daar waarmee we iets kunnen regelen gaan we morgen mee aan de slag Zelfde voor

Brabant

We hebben inmiddels wel de eerste afname pakketjes klaar staan en hebben we serie werk instructies gemaakt

Morgen krijgen de eerste verpleegkundigen uitleg over de studie en wat ze precies moeten doen daarna kunnen ze

op pad

jij had een idee hoe we aan koeriers kunnen komen maar ik ben even kwijt wat dat ook weer was10 2e

Groetjes

10} 2e

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 43

10 2erivm nlTo m m

rivm nl @rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

I@rivm nl

Lijkt me geen probleem als ik potentiele deelnemers op tijd kan bellen dan kan er eventueel nog dezelfde dag een

huisbezoek worden gepland Als er dan een verpleegkundige op stand by staat

10 2«Grt

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 17 30

Aan

10 2»

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

£ 10 2e 10 2e@ rivm nl

10 2e @rivm nl

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Oh vergeet even dat GGD ze eerst moet vragen of wij ze mogen benaderen @ Dat kan morgenochtend vroeg

dan gebeuren Dan wordt bij de eerste patienten niet al gevraagd voor de diagnose of ze we mogen benaderen

maar pas na de diagnose Maar dat lijkt me geen probleem

10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 24

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl rivm nl |@rivm nlTo nj

£10 2b 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

10 2e 5 rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wat is de de conclusie nu

Kunnen we er van uitgaan dat er voldoende materialen zijn zodat iig in Utrecht gestart kan worden met patienten
die vandaag bevestigd zijn

ZO JA

Dan vraag ik of wwTwni huisbezoeken kan doen En dan zou het heel fijn zijn als tolfflt^Bze vandaag nog informatie

kan sturen en morgenochtend een afspraak plannen voor morgenmiddag

Hoe staat het met inzet CTS voor andere GGD en Serologie lijkt me geen probleem voor de verpleegkundigen als

ze dat graag willen er van uitgaande dat IDS ze wil testen

Groeten

10 2e

10 2s 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 16 51

rHErlSK1
10 2erivm nl |

@rivm nl 10 2e



368048

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Hoor net bij de huisarts hier dat er 5000 mondkapjes aan de huisartsen in houten geleverd zijn via de GGd Dus

zou moeten lukken dan denk ik

Anders wat droppen zelf maar bij wie van GGD Utrecht

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 16 47

10 2e 10 2e|@rivm nl 1@ rivm nlTo m m

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

10 2e 5Jrivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Materiaal moet alleen liefst voor 2 uur in de middag hier zijn is dat haalbaar Zou mooi zijn als we kunnen zeggen dat er morgen

mensen in de studie zitten maar moet wel kunnen

ZouMaigEWhuisbezoek kunnen doen

En blijft vraag over beschikbaarheid mondkapjes etc

I0 [2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 16 35 34 CET

Aan 1C 10 2e 10 2«rivm nl rivm nlw

10 2« 10 2e 10 2e 10 2«1 l@rivm nl @rivm nl |@rivm nl

2 @rivm nl

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ik heb net contact gehad met EPI mensen bij GGD Utrecht Ik heb hen gevraagd of zij al indicatie kunnen geven

hoeveel mensen we eventueel kunnen benaderen voor dit onderzoek dus hoeveel gezinnen met kinderen zijn er

Daar staan ze eigenlijk zo goed als klaar om te starten mits ze nog iets meer informatie krijgen en een goede
instructie ben ik mee bezig

Daarnaast moeten deelnemers ook nog de tijd krijgen om na te denken over deelname Dan zou ik eigenlijk nu al

potentiele deelnemers moeten bellen informatie moeten sturen en vanavond morgenvroeg met hen een

huisbezoek moeten plannen voor morgenmiddag

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 16 30

Aan ^B@rivmml10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e
■

i 2e 10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl

i 2e 10 2e 10 2e 10 2»@rivmm[
@rivm nl

l@ rivm nl @rivm nl

10 2eCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Zat in uitlopend overleg Vraag van ons is vooral of en hoe we morgen van start gaan

gaan met reeds positief geteste cases Dat iiMKDtdat er morgen ook al verpleegkundigen op stap zouden moeten maar hebben

we hier ook beschermingsmaterialen voor

10 2e had het er over Dat we van start

Verder nog vraag van cts verpleegkundigen of ze zelf voor studie start en aan eind van de studie getest zouden kunnen worden

Kan dit

10 2e 10 2e l@rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 16 11 17 CET

Aan 10 2«

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2«

10 2e

| S rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e
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10 2» I0 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ik kan en ben op RIVM maar zit net pas weer op mijn plaats dus reageer nu pas |yyQ^]zit in andere overleg
giEHEQm ik belde jou net om even af te stemmen Ik hoor graag wat het plan is

10» 2e 10 2» l@ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 15 16

10 28 10| 2e 10 2el@rivm nl @rivm nlTo m

10 2e 10 2erivm nl |@rivm nlm

|@rivm nl

10 2e @rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Misschien goed om even af te stemmen hoe het gaat en of we inderdaad morgen van start kunnen Wat mij betreft

om 4 uur

101 26

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 30

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 6rivm nlTo

10 2e 10 2 1@rivm nl @rivm nl

Cc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Moeten we vandaag nog bij elkaar komen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 13 07

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

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

@rivm nlCc Pj

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 13 03

|@rivm nl10 2e 10 2« 10 126@rivm nlTo

10 2e 10 26 I0 2e|@rivm nl J@rivm nl @rivm nl

101 26 @rivm nlCc rn

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Nieuwsuur heeft belangstelling voor de studie Heb gezegd dat ze maar stock materiaal moeten gebruiken Kan zijn
dat ze nog terugkomen met vraag om filmmateriaal pakketjes Heb al aangegeven dat het niet zeker is dat dit

mogelijk is Als ze interviewmateriaal willen stemt communicatie af wie dit doet Kan goed zijn dat ze^^^hiervoor
vragen vanwege consistentie gezichten op TV Dan zal ik een paar kernboodschappen formuleren KE531 stuur jij
anders even slides nog rond die je bij OMT presenteerde
Groeten

101 26 101 26 |@rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 28

■ K
101 28 10X26 101 26l@rivm nl @rivm nl

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

101 26 l@rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Of de studie uit te voeren is hangt nu af van europees ingrijpen op beschikbare materialen verdeling in Nederland
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en inzet voor primaire diagnostiek patienten en zorgpersoneel vs public health studies Goed afwegen dus We zijn
nu bezig met Eurpese vraag intekenen voor beschikbare materialen voor 13 30

Mvg

10 2e I0 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 12

i
10 2e

| 10 2B

10 2»

5 rivm nl rivm nlw m fi]

10 2e | Srivm nl I 5 rivm nl

@rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Super

Nog even voor onze planning qua serologie we testen dus geen serum voor 4 april omdat a lies in gepaarde opzet

getest moet worden Iedereen eens

10 2e 1O 20 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 08

10 2b^nvminl rivm nlTo

10 2«| 5 rivm nl | 5 rivm nl l Srivm nlm

Srivm nlCc

Subject FW FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Goed nieuws Groningen doet mee

Er moet wel een verpleegkundige extern geworven worden kunnen ze niet intern vinden

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 33

@rivm nl

^■^Xivrn1nl

To

Cc

Subject RE FFX COVID 19 studie

Dank je
het praktijkwerk allemaal doet Codrdinatie vanuit hier moet door mij ons nog wel opgebracht kunnen worden

Volgens mij is het belangrijkste dat er een verpleegkundige ergens vandaag wordt getoverd die10 2e

We hebben later vandaag nog wel even contact

Hartelijke groet

10 2e 1Q 2e I 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 28

1 5 rivm nlTo

| qirivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie

Hieronder alvast wat antwoorden op je vragen

10 2e 10 2e I Srivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 11 21

Aan 5 rivm nl

1^ rivm nlCC m n

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie

Hoi 10 2e
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Ik heb het onderzoeksvoorstel zojuist kort in ons team besproken We willen meewerken onder voorwaarde dat het

ons behalve navragen of een bevestigde COVID 19 patient en diens gezin wil meewerken en zo ja de

contactgegevens doorgeven aan jullie geen tijd werk kost Op andere locaties hebben we ook een EPI medewerker

zitten die mee helpt Als het erg druk wordt kunnen we kijken of er ook een EPI medewerker naar Groningen komt

om te helpen toch liEHBUl

We hebben nog niet veel cases hier vergeleken met zuid Nederland maar hebben er met ons sterk onderbezette

team onze handen meer dan vol aan en doen ook nog uitgebreid contactonderzoek bij iedere nieuwe case We

kunnen geen verpleegkundige aanleveren hiervoor onze JGZ ers zijn al ingezet op ons eigen primaire proces

Helaas

Ik neem aan dat onderzoeksmaterialen voor de deelnemende patienten e swabs PBM etc uit het RIVM komen

Daar is hier in de regio namelijk tekort aan waar niet Ja wij zorgen voor alle materialen

Zouden wij nog een stukje tekst aangeleverd kunnen krijgen dat we aan patienten kunnen vertellen die we vragen

om deel te nemen Wat het behelst en wat ze kunnen verwachten en welk doel het heeft Kom ik op terug

En qua inclusiecriteria alleen gezinnen met kinderen En dan neem ik aan alleen thuiswonende kinderen Tot welke

leeftijd Het liefst wel alle kinderen onder de 16 of 18 we hopen een gemengde groep te krijgen met zowel

basischoolleeftijd als middelbare school

Ik denk dat ik de coordinate vanuit hier en de communicatie erover met jullie op me neem Laten we vandaag
anders nog even bellen over details Mailen mag natuurlijk ook Ik ben te bereiken op 06

Wij zijn nog druk bezig om alle materialen en mensen bij elkaar te zoeken Als je vragen hebt mag je me ook altijd
mailen of bellen 030

Lijkt me goed10] 2a

10X28

Hartelijke groet

EPIET alumna previously at RIVM Netherlands

Tel 31 030 j 1Q 2e | Email @rivm nl10 28

MD Infectious Disease Control at GGD Groningen Netherlands

Tel 31 06 10X29| Email @qron inqen nl

10 2e 10 2e | S rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 17 27

10 2e 10 2e S rivm nlTo

Subject FFX COVID 19 studie

Hieronder een klein stukje tekst die ik had opgesteld voor om contact op te nemen met GGDen RACers voor

deelname aan dit onderzoek In de bijlage ook het protocol enkele details zijn alweer veranderd maar het grote

plaatje klopt nog We horen graag of jullie willen deelnemen

Groeten

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV
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2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie

aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die besohikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

Met vriendelijke groet

10 2e

Epidemioloog

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven huispost 75

T r31 0 30KEES11 E Kaiffll@rivm nl

RIVM Dezorg voor morgen begint vandaag
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{1To irivm nl]
B@rivm nl1 @rivm nl] HB810 1 10 2e 10 2eCc

l 2e 10 1 10 2eirivm nl] |@rivm nl]
10 2sFrom

Sent Wed 3 25 2020 10 27 59 AM

Subject FW Antw deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Received

C10 2«

Wed 3 25 2020 10 28 00 AM

De voortgang van de drie P15 projecten van Z O zullen zeer waarschijnlijk geraakt worden door de crisis

vanwege

een verminderde beschikbaarheid capaciteit vanwege a ziekteverlof of bijzonder verlof en b ondersteuning
humane diagnostiek IDS of inzet bij andere prioritaire processen binnen Clb

minder efficiente werkprocessen bij thuiswerken

Het gaat dan om

CIb 05

CIb 12

CIb 14 CBRN respons onderdeel kennisontwikkeling Het onderdeel PVO is een kritisch werkproces waarvan de

continuiteit zoveel mogelijk gewaarborgd wordt

Kun je hiermee uit de voeten

Groet

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 17 00

|gnvmml Q H £ioj 2b g
| 10 2e g

10 2e

I2e 10 2e l@rivm nlTo

@rivm nl

|@rivm nl

S3rivm nl

l@rivm nl

Subject deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

m [Til m

•Cc

Hallo MT

Het coronavirus zorgt voor heel veel werk Daardoor kunnen we momenteel andere activiteiten niet uitvoeren We

kunnen ook activiteiten niet uitvoeren doordat onze stakeholders heel druk zijn met het coronavirus

Om het voor onszelf expliciet te maken en om VWS te informeren willen we nu in kaart brengen welke activiteiten

we op dit moment stopzetten uitstellen doordat capaciteit expertise intern wordt ingezet voor COVID 19 of door

drukte bij stakeholders

Het gaat op dit moment om de grotere lijnen dus het moet geen zeer gedetailleerde exercitie worden en niet teveel

tijd kosten En er hoeft nu ook geen personele financiele omvang bij Dat komt later wel

Kunnen jullie komende week bijgevoegde tabel met 2 voorbeelden invullen

Op 2 april is er een directeurenoverleg met VWS Als het niet doorgaat zullen we een andere manier zoeken om op

dat moment een aantal dingen af te stemmen met VWS zoals deze huidige deprioritering van activiteiten Als er

voor het uitstellen van bepaalde activiteiten afstemming besluit van VWS nodig is zoals voor de uitstel van

implementatie van vaccinatieprogramma s zet dat er even expliciet bij

Goed weekend en tot maandag

Groeten 10 2e

10 2e

10 2«
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| M■ 2s 10 2eT m

26 5 rivm nlE [jj

Centrum Infectieziektebestrijding CIb | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie v Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
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|@rivm nl]l 2sTo |@rivm nl] H

I@rivm nl1
10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 1 10 13 PM

Subject FW COVID 19 studie bij Nivel peilstations
Mon 3 23 2020 1 10 14 PMReceived

Zie hieronder voor reactie van

haar morgen even bellen

Grt

10 2e | nivel In ieder geval geen snelle deelname van Nivel peilstations Ik zal

10 2e I0 2e @nivel nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 14 01

Aan 10 2e 10 2e |@rivm nl

Onderwerp Re COVID 19 studie bij Nivel peilstations

Beste 10 2e

Vandaag werk ik in de huisartspraktijk waar het lastig is om nu te bellen vanwege de drukte

collega s van het RIVM omdat ook de Peilstations last hebben krijgen van de gewijzigde huisailsenzorg hoest —

gecentreerd coronaspreekuur Doel is om te kijken hoe wij toch Peilstations kunnen blijven laten bemonsteren evt via

deze centrale posten Als het plan er ligt hopelijk de komende dagen op poten dan kunnen we de huisartsen

gaan benaderen over de COVID 19 studie

is m overleg met10 2e

Morgen werk ik voor het Nivel zullen we in de ochtend telefonisch overleggen Ik ben te bereiken op
10 2e

Vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2« @rivm nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 13 40

Aan

Onderwerp RE COVID 19 studie bij Nivel peilstations

101 29

10 26Hoi

Is er al wat meer duidelijk over deelname van peilstations aan onderzoek We merken dat het erg moeilijk is om via

de GGD deelnemers te werven omdat het test beleid zo is veranderd Het zou daarom erg mooi zijn als we een

aantal praktijken uit de peilstations mee kunnen nemen Zou je me even kunnen bellen

Groeten

m

m

RIVM Centrum voorEpidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties fRES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

kame mj£^

■

e|
Aanwezig op i

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases EPI

PQ Box 1 | 3720BABilthoven | the Netherlands

http www rivm n I

10 2e 10 26 5 nivel nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 12 29

Aan

Onderwerp RE COVID 19 studie bij Nivel peilstations

10 2e 10 2e @ rivm nl



368157

Hoi 1Q 2e

Dank voor alle informatie helder Kan ik je rond 14u even bellen om zaken af te stemmen

10 2eGroet

10 2e @rivm nllVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 10 37

Aan

Onderwerp RE COVID 19 studie bij Nivel peilstations

Fjj

I0 2e 10 2e @nivel nl

METC is al rond en goedgekeurd zie protocol in bijlage In principe includeren we deelnemers via de GGD maar

daar wordt niet veel meer getest vandaar de vraag of we ook de positieve peilstation monster mee kunnen nemen

Deze komen uiteindelijk ook bij de GGD terecht maar het snelste zou zijn om ze toch via de peilstation huisartsen

te includeren Het enige wat de huisarts moet doen is bij het bellen van de patient met de uitslag te vragen of wij
het RIVM ze mogen benaderen voor wetenschappelijk onderzoek De rest van het onderzoek voeren wij uit

Eventueel ben ik ook wel telefonisch bereikbaar mocht je meer informatie willen

Groeten

10 2b

10 2e 1C 2e @nivel nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 10 24

Aan

Onderwerp RE COVID 19 studie bij Nivel peilstations

10 2e 10 2e @rivm nl

Beste

Je vraag heb ik besproken binnen het Nivel We willen graag kijken hoe we dit zo snel mogelijk van de grond kunnen krijgen

Belangrijkste punt is ons inziens een vlotte METC aanvraag ik begreep dat dat via het RIVM mogelijk is Verder moeten wij het

plan voorleggen aan onze Peilstations adviescommissie

Later vanochtend heb ik telefonisch overleg met

10X29

10 2e10 2e Daarna neem ik weer contact met je open

Groet

10 2e [29 I@rivm nl1Van

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 50

Aan

Onderwerp COVID 19 studie bij Nivel peilstations

Urgentie Hoog

m

10 2e 10 2e @nivel nl

Hoi 10 2e

Wij gaan een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder willen we

hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet worden

uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie van

SARS CoV 2

Omdat de Nivel monsters nu ook getest worden op SARS CoV 2 zou het fijn zijn als we bevestigde gevallen ook

zouden kunnen benaderen voor onderzoek Daar hebben we wel toestemming voor nodig We willen graag aan de

huisartsen vragen of zij zodra zij een positieve uitslag aan de patient melden aan de patient kunnen vragen of het

akkoord is dat het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Dit zal vooral gaan over de huisartsen in

de GGD regio West Brabant Hart v Brabant Den Bosch Utrecht en Groningen Indien een patient akkoord is

moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden doorgegeven
De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Ik zou graag even met jou willen overleggen of dit mogelijk is

Groeten

10 2S
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Met vriendelijke groet

m

m

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven huispost 75

|| EmJIfflrnvm nlm

RIVM Dezorg voormorgen begint vandaag

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Tliis message contains information that may be privileged or confidential and is die property of Nivel It is intended exclusively for die person to whom it is addressed Ifyou are not die

intended recipient you are not authorized to use tliis message or any part thereof Ifyou receive tliis message in error please notify die sender immediately and delete all copies ofthis

message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of diis e mail message

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Tliis message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the pelson to whom it is addressed Ifyou are not the

intended recipient you are not authorized to use tliis message or any part thereof Ifyou receive tliis message in error please notify the sender immediately and delete all copies oftliis

message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of tliis e mail message

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Tliis message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed Ifyou are not the

intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof Ifyou receive tliis message in

message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message —

error please notify die sender immediately and delete all copies oftliis
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l 2eTo irivm nll l@rivm rll Km 0

l@rivm nl]

jrivm nl] I

jjrivm nl] |

@iivm nl] l@rivm nl]
|@rivm nl] Q@rivm nl]

©rivm nll

0 m m 0 0
m 0 m m

Cc irivrrLnljrH
B@rivm nl]

l@rivm nl]

|@rivm nl] |

I0 2e

ESSi
0 m

■ 2em 0 m 0 0

irivm nl] irivm nl]0 0 0

2oFrom

Sent Wed 3 11 2020 8 53 52 AM

Subject RE FFX protocol
Received

m

Wed 3 11 2020 8 53 53 AM

Op dit moment vindt wel BCO plaats op de GGD en bij die groep ondersteund door medewerkers vanuit epi Je kunt

BCO bij een A ziekte niet achterwege laten alleen GGD en in Brabant waren niet betrokken bij dit onderzoek vanuit

ziekenhuis en hadden hun bordje al vol Vandaar dat zij dit in eerste instantie bij de onderzoekers hebben gelaten

Weet niet of juist deze positieve mensen ook nog met dit onderzoek moet belasten

sommige uit deze groep hebben al het idee dat ze anders behandeld worden dan overige Covid patienten en dan ga

je ze weer extra belasten

Groet maiEQi

Van

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 21

Aan

Zou daar niet voor kiezen

10 {2e @ rivm nl0

10 2s|@rivm nl [
^B@rivm nl

l@rivm nl

m 0 MJ 0

10 126

10 2e

00 2e | 10 2e

10 2e {■■

@rivm nl

^rivmml^M

10 In

@rivm nlm 0 0

@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlCC 0 0

I0 2e |@rivm nl0 0 0

I0 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nl |@rivm nl[[»

2e |@rivm nl

Onderwerp RE FFX protocol

Voor als METC snel rond zou komen is het een optie om positief geteste ziekenhuismedewerkers te induderen in

FFX onderzoek Die groep blijkt zo wie zo tussen wal en schip te vallen omdat de GGD geen mogelijkheden heeft

voor BCO en ze wel veel vragen hebben

Vanuit Amphia was daarvoor al interesse

Groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 09 01

Mj®nvmjl
| a rivm nl |

3 2b 2e 10 29@rivm nl |
■@rivmnl

|@rivm nlTo 0 0 0

I0 2e 10 2s0 0

10rivm nl rivm nl0 0

B@rivm nl

rivm nl Tivm nlCc 0 0 0 0 0

Zo|@rivm nl |@rivm nl @rivm nl0 0 0 0

I 2e|@rivm nl l@rivm nl0 0 0 0 0 0

| 5Jrivm nl [@rivm nl0 0 0

Subject RE FFX protocol

Lijkt mij een reele optie

Groet

10 2e

10 2e 10 2b @rivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 16 57

10 2b 10 2s@rivm nl SJ rivm nlTo 0 0 0

@rivm nl

s rivm nl

10 2e

10 2e

10 2e

^B@rivmn| H
rivm nl

0 0

0 0

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc 0 0
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10 2e 2s 2el@rivm nl l@rivm nl gOrivm nlH

@rivm nl 7B2®|@rivm nl l@rivm nlB

\@ rivm nl|@rivm nl[n fn m [•I

Subject RE FFX protocol

Hoi

Een optie is om kinderen wel maximaal 2 neus keelmonsters af te nemen Op dag 1 en als ze klachten krijgen Of

dag 1 en als ze geen klachten krijgen ook op dag 15 21 Is dat een optie

Groeten

10 2«

10 2« 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 16 52

Aan |@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl

m Qj m ffl mj

riym nl |
B@rivm nl

l@rivm nl m

rivm nl

|@rivm nl |@rivm nlCC m

2«|@rivm nl |@rivm nl @rivm nl

@rivm nlrivm nl rivm nlm [n m m

|@rivm nl @rivm nlmj

Onderwerp RE FFX protocol

Dag allemaal

Voor doorrekenen van de bestrijdingsscenario s doen we aannames over relatieve besmettelijkheid van kinderen

Juist bij die groep ga je waarschijnlijk cases missen als je alleen obv klachten extra monsters neemt en daarom

zou je ook als ze weinig geen symptomen hebben graag virusuitscheiding meten

Dit is een populatieargument want tja het individuele voordeel voor die kinderen is er inderdaad niet als dat een

criterium is En het voordeel voor kinderen in het algemeen is ook lastig behalve de mogelijkheid dat ze niet naar

school hoeven als hierdoor blijkt dat schoolsluiting veel effectiever is

i

From

Sent 10 March 2020 16 01

10 2e

10 2e 10 2e d0 2e 101 28 10 2e 10 2eTo

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
r

Cc

10 2e 10 2e

Subject RE FFX protocol

Suggestie

• De initiele bevestigde case moet 16 jaar of ouder zijn Dan kunnen wel alle monsterafnames bij bevestigde

patient afgenomen worden

• Huishoudcontacten die jonger zijn dan 16 jaar krijgen minder monsterafnames

o Bloedafname 1 stolbuis van 10 ml of 5 ml op dag 1 en dag 15 21

o Neus keelmonster op dag 1 en bij ontstaan van klachten

o Speekselmonster op dag 1 en dag 15 21

Bijlage B Schema onderzoekshandelingen

Dag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vragenlijst x
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invullen

Doorgeven Heb je
klachten

Xx x X X

Huisbezoek voor

bloedprikken en

speekselmonster

x x

Huisbezoek voor

neus keelwat
x

Zijn jullie het hiermee eens Zijn dit nuttige afnames

Groeten

I0 2a

10 2S 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 13 30

Aan |@rivm nl ■£]10 2e

10 2e

10 2b |

10 2e I0 2e 10 2e [@rivm nl m

10 2e 10 129 10 2a

@rivm nl

@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

10 2e g
10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2e
_

10 2e B

C|0 2e g 10 2e

10 2e g 101 26

10 2e

|@rivm nl

rivm nl @rivm nlm m

rivm nl H@xivmm]
|@rivm nl |

m

@rivm nl |
J SnvniJl|

Onderwerp RE FFX protocol

10 2eIk hoorde het net van

Fijn dat er zo snel een reactie is

GEFELICITEERD

Als het mogelijk is de bloedafnames te beperken tot afnames tbv serologie zou dat fijn zijn Dan moeten we weten

hoeveel bloed hiervoor minimaal nodig is Bloed voor immunologisch onderzoek valt dan af Hopelijk is het voor de

METC acceptabel als het dan wel 2 afnames mogen zijn want een eenmalige afname zegt niet veel

Wat betreft de keelsamples vind ik het lastig om aan te geven wat nodig is In elk geval 1 op T 1 en een bij
klachten Daarover kan IDS hopelijk meer zeggen

Groetl 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 29

10 2e

1O 20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel10 2a 10 2e 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2b 10 2e

10 2e 10 2e 10 2b 10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e 10 2e

10 2e
Dubbel

10 2e 10 2e

10 2a

10 2s

10 2e

10} 2e

10} 2e

10 2a 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e|

I0 2e

10 2e

10 2a

10 2e I0 2e 10 2a

10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e

10 2a 10 2e 10 2a 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2»

10 2a

10 2e

10 2e 10 {2e

10 2e 1C 2e

I0 2e

10 2e

10 2a

10 2a 10 2e 10 2a

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 1G [2 |

10 2e»

10} 2e

10 2a

10 2e 10 2e

1° 2e 10 2a 1D 2e 10 2a

I0 2a 10 2e 10 2a 10 2a

10 129 I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e 10 126

10 2e 10 2e 10 2S 10 126 101 26 10 2e

10 2e10X28

101 26

10} 2e

10 26

10 2e 10 2e

101 26

101 26

10 2e

101 26

101 26

10 2e

101 26

10 2e

10 2e

10 126 10 126 10 26 10 2e

10 2e 10 2e 101 26 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 126 10 2e
Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 26 10 2e 10 2e

10 26 10 126 101 26

101 26

10 26

10 26

10 2e

10 126

10 26 10 2e 10 126 10 2e

10 2b 10 126 10 126

10 2e10 2e 10 126 10 126

10 2e 10 2e

dOKIsI

10 2e 10 2e 10 2e 10|[2e

10 129 101 26 10 26

10 2e 10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e 10 126 10 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 26
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10 2e

10 2e

10 2e

10 129

10 2e

10 {2e 10 2e 10 2e 10 {2e

101 2s 10 2e 10 23

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e 10 2e 10H26

10 2» 101 23 101 23

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 23

10 23

10 2e

10 2e

1Q 2e 10 2e

10 2e

101 23

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e 101 23 10 2e

101 23 10 2e 10 2s

10 2e

10X29

10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e

101 29

10K2E

I0 2e I0 2e 10 2e |1B]|2e

10 129

10 2e

10 29 10 2b

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e 10 2e

101 29

10 29 10 29

10 2e

10 29

10 2e

10 29 10 129

10 2e

10 2e

101 29

10 2e

10 2e

10 2e

101 29

101 23 10K2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 29

lO Qe

10X29 10 2e 101 23 1 1CB

10X29

10 26

10 29 10 2e10X20
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s 10 2e 10 2e

101 26 I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 0

10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

1O 20 10 2e

10 2e 10 2a

Dubbel

10 2e 10 2»

10 2» 10 2e
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I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2a 10 2e

10 2e 10 2e 10 £2b

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2c

10 2e

10 2e

10 128 10 2e

10 2«

10 2 10 2e

10 2«10 2e» 10 2e 101 28

10 2«

10 2s 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2e M0 2« 10X2»

10 2e 10 2e 10X26

10 2e 10X26 0 2e 10 2« 10X26 10 2s

10 29 10 26 10 2S 10 29

10 2e

10 26}

10 2e

10X26

10 2810 2el

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2« 10 2e

10 2o

10 2e

10X28

10 2e

101 28 10 2s 10 2e 10 2» C10| 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2S

10 2e 10 2e 10 28 10 2e

10] 2e

10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 28 10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2s

10 2e D 10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2a 10 2e 10 2e

10 2e I0 2e 10 2e

10 2e I0 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2b 10 2e 10 2e

101 28 10 2e 10 2a 10 128

101 28 10 2e 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 101 28 10 10} 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10H26

10 2e 10 2e

10 2e

10 {2e

101 28

10X28
10 2b

10 2e

10X28

10 2e 10 2a 10 2e 10 2eel

10 2s 10 2e 10 128

101 28 101 28 10 28 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 1DW2e

10 28

101 28 10 2e

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 28

10 28

10 2e

10 2e

101 28 101 28 101 26 101 28

10 28 10 28 10 28 10 2e I0 2e

101 28
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

1105 26 10 26

105 26

101 26

10 2e

105 26 10 12

10} 2i«o105 26 105 26

105 26 10 26 10 26 105 26 10 26|

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e 105 26

10 2e

10 2e

105 26

105 26 10 12

10} 2wi10 2e 105 26

105 26 10 2ej 105 26 105 26 10 2e

Dubbel
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Dubbel
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10 126 I 10 26

li Ct° 2e

10 2e 10 2bTo ©rivm nl] BmBM@rivm nll

10 2e

10 t2e || 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e|@rivm nl]
3 rivm nll

|@rivm nl]10 126 10 26 10 126@rivm nl]Cc

grivm nl]
From

Sent

10 2e

Tue 3 17 2020 5 21 27 PM

Subject COVID 19 rap portage voor op de website

Tue 3 17 2020 5 21 27 PM

COVID 19 EPI rapport 20200317 pdf

Received

Beste allemaal

Begrijpelijkerwijs is er veel vraag naar meer informatie over de gemelde patienten Deze informatie hebben we in

Osiris en in het kader van transparantie is het een goede zaak de meest relevante informatie openbaar toegankelijk
te maken Met communicatie is daarom eerder afgesproken dat we dagelijks een standaard rapportage op de

website zouden plaatsen naast de gebruikelijke informatie over aantal patienten aantal overledenen en de kaart

vanaf vandaag incidentie ipv aantallen zoals deze nu al dagelijks wordt geupdatet

Vaniddag begreep ik dat deze afspraak echter nog niet goed doorgesproken was binnen LCI metmaaaal en

Hierbij daarom het rapport zoals dit geheel automatisch gerapporteerd wordt via een R script op de Osiris

data van 10 uur in de ochtend De meer uitgebreide informatie pdf en excel zoals voor het RT wordt gemaakt

blijft hiernaast uiteraard ook bestaan Zo hebben we IC opname informatie er uit gelaten omdat we weten dat dit

niet betrouwbaar is Ook ziekenhuisopnames zullen een lichte onderrapportage hebben maar met minder verschil

Dit rapport kan nog aangepast worden

10 2e

Het aantal overlijdens in Osiris loopt nog licht achter vergeleken met de informatie in het casusregister Vanochtend

om 10 uur waren er 40 gemeld in Osiris vs 43 om uur in het casusregister Met deze aantallen zal er geen ophef
meer zijn over dat deze getallen onjuist zijn want de media zit daar niet meer bovenop en er is een disclaimer dat

dit de stand van zaken op een bepaald moment is Bovendien zullen we altijd achter lopen ook met data uit het

casusregister
Wat we deze week nog wel zouden kunnen doen is voor 9 30 uur een check doen tussen casusregister en Osiris en

de paar GGD en bellen die de overlijdens wel gemeld hebben aan LCI maar nog niet verwerkt in Osiris met de

vraag dit voor 10 uur te doen Maar langer dan dit lijkt het me niet nodig om dit te doen

Kunnen jullie naar dit rapport kijken om te checken dat hier geen informatie in staat die niet openbaar zou mogen

worden gemaakt Hopelijk kunnen we dan vanaf morgen deze meer gedetailleerde informatie delen met het

publiek

Groet

10 126

110 126 10 126 @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 15 03

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject FW Rapport voor op de website

Misschien wel leuk als je dit rondstuurt naar hele centrum als dit online staat zoveel mensen die bijdragen aan dit

mooie eindproduct

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 14 13

10 2e l@rivm nl |@rivm nl 0 26To

10 2erivm nl rivm nl |@rivm nla S

|@rivm nl |@ rivm nl

Subject FW Rapport voor op de website

Laatste versie van het rapport voor op de website

Ik wacht op EPI s goedkeuring
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Groet

10 2e

10 2eFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 14 04

To

10 2e 5 rivm nlCc m

Subject RE Rapport voor op de website

Hoi 10 2e

Ga je met dit rapport mee akkoord

Groet

10 2e

10 2e 10 2e {Srivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2Q2Q 12 42

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e | 10 2»

10 2e ||

l@rivm nlTo W

10 2e 10 2e

10 2»
grwm

nl B

|@rivm nl |

g rivm nl

grivm nl

Cc

C E10 2erivm nl

|lgrivm nl |

I10 2«t

10 2e

S rivm nl

Subject RE Rapport voor op de website

Importance High

Hoi 10 2e

Dank je ziet er mooi uit Voor de website versie hebben we een paar dingen die echt nog aangepast moeten

worden

• Bollenkaart eruit en graag vervangen door incidentiekaart

• Tabel aantal gevallen per GGD eruit geeft teveel gedoe voor GGD s

• In grafieken met onderliggende ziekte is wat weggevallen in de y as Geen is weggevallen Scherpe ogen

van[ Izagen dit10 2e

Zou je een nieuwe versie nog even binnen EPI willen rondsturen We zullen heel snel kijken dan

Alvast dank en groet 10 2s

10 2e 10 2e kgrivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 12 32

| grivm nl III rivm nlTo M m m m

^^0riyn^ jH
M@rivm nl B

10 2e rivm nl rivm nlCc

io 2sgrivm nl Mig nymjT]

| grivm nl ^

||i]

B grivm nlI0 2e 10 2e

1 @rivm nlm

Subject Rapport voor op de website

ne 10 2e

Hierbij het OSIRIS rapport van vandaag 17 03 2020 lOh en virologische weekstaat voor op de website

Het OSIRIS rapport zouden wij dagelijks tussen 10 00 en 12 00 kunnen updaten en naar jullie sturen

Groet
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10 2e
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■rivm nll

^U
ia3MfU B3DM@rivm nll 10 2e 10 2eTo |@rivm nl]

Cc

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 5 59 20 PM

FW Urgent zijn IC covid19 aantallen toch mogelijk via NICE

Mon 3 16 2020 5 59 20 PM

Beste en10 2e

Zie de mail hieronder NICE gaat al informatie verstrekken over actuele en cumulatieve aantallen IC opnames door

COVID 19 patienten en aantal overledenen onder deze IC patienten Zij vragen case based informatie na

Belangrijk om van deze info op de hoogte te zijn bij agendapunt OMT morgen over verzamelen gegevens over

zorgcapaciteit bij ziekenhuizen

Met lijkt alsof ze geen data over beademing verzamelen en uiteraard niet over buiten de IC opgenomen patienten
anders had deze route een mogelijkheid kunnen zijn voor case based informatieverzameling in de sentinel

ziekenhuizen

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10X29

10 2e

10 2e

10 2e 10 2a MX2« 10 2t

10 2e 10 2a
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10 2e

10 2e |10IO £ 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e
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10 2e

Dubbel

10 2e



368190

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 11 2020 7 36 34 PM

RE p re symptomatische transmissie

Wed 3 11 2020 7 36 34 PM

Dank voor doorsturen

^ heeft nog niet gereageerd op mijn apps al zie ik dat hij ze wel gelezen heeft

10 2« 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 17 27

10 2e 10 2e 10 2e C10 2e I0 2e 10 2e|@rivm nl |
Subject FW pre symptomatische transmissie

|@rivm nl |@rivm nlTo

Deze mail kreeg ik van

En meer soortgelijke gevallen bij andere GGD en

Volgens mij hoort dit eerder bij jullie dan bij mij dit kan implicates hebben voor de communicate inclusief

communicatie van GGD en naar scholen en werk van bekende covid 19 gevallen

Vnendelijke groeten

10 2e GGD west bra bant Hij gaf aan dat er meer gevallen waren die hij nu natrekt

10 2e

10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 16 17

@rivm nl 10 2S| 10 2e \@ rivm nlTo

@rivm nlCc

Subject pre symptomatische transmissie

10 2e | I0 2e ik besprak met hem de casus ook n a v een pre print artikel hieroverBeste in cc 10 2e

Ter info een casusbeschrijving suggestief voor pre symptomatische transmissie

Het gaat om een man 54 jr Osiris

Dit was met een gezelschap van zoon en 2 vrienden niemand heeft hier klachten ontwikkeld Teruggekomen op

zaterdag 29 02 en in de avond op visite geweest met zijn partner niet mee gaan skien geen klachten ontwikkeld

die van 24 tot 28 februari is gaan skien in Italie regio Val Gardena

naar 5 vrienden totaal 7 personen inclusief index Had een eerste ziektedag op 1 maart 2020 voelde zich warm

en heeft die dag koorts 38 1 gemeten Had de weken hiervoor een paar keer per dag een kuchje maar geeft aan

dit alleen te noemen omdat ik vraag naar alle mogelijke klachten Dit heeft hij al langer een paar keer per dag
kent dit en is niet toegenomen in de dagen na terugkomst van Italie Van dit gezelschap hebben 4 personen

klachten gekregen 3 personen dusdanig dat er getest is waarbij 1 persoon in de GGD regio Utrecht is getest man

56 jr osiris 1365376 en positief was voor COVID19 met een EZD 3 3 2020 en 2 personen getest zijn door GGD

Haaglanden Van de index begreep ik dat die 2 personen ook positief zijn getest Niemand van het gezelschap
buiten de index kwam net terug uit het buitenland geen van de personen van het gezelschap had toen respiratoire
klachten

Overigens is de index van 19 20 februari ook in Italie verbleven

De index had op zaterdag 29 02 geen enkele klachten Geen dyspnoe geen hoestklachten geen koorts geen

benauwdheid niet niezen Na een reis van 13 uur gaf hij aan zich goed te voelen om dus ook s avonds bij vrienden

langs te gaan daar meerdere uren verbleven Ik heb hem zelf gesproken en hem gevraagd open vragen zijn
verhaal nogmaals te vertellen en dan kom ik tot bovenstaand verhaal De verpleegkundige sprak hem eerder en dat

leverde ook het zelfde verhaal op Ik heb de persoon gesproken die daarna ziek is geworden in onze regio en

positief is getest en die gaf ook aan dat de index geen klachten had op de dag avond van visite

Dit verhaal vind ik opmerkelijk en past m i bij pre symptomatische transmissie Dit is overigens in recente studies

vastgesteld zie onder Dit is een eerste casus bij onze GGD waarbij dit m i aannemelijk is en heb gevraagd om

hier bij ons brononderzoek alert op te zijn binnen onze GGD

Ik deel dit omdat als dit vaker wordt gezien dit implicaties kan zal hebben voor BCO en de bestrijdingsmaatregelen

10 2g
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10 2g

I Arts M G infectieziektebestrijding

RIVM Centrum Infectieziektenbestrijding Clb

Epidemiofogie en Surveillance EPI

Signalering en Surveillance SIS

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 3 5 2020 9 18 00 PM

RE manuscript voor publicatie over serieel interval van covid 19

Thur 3 5 2020 9 18 01 PM

Ah ja natuurlijk Als je incubatietijd en serieel interval op dezelfde koppels bepaalt is dit geen verklaring

d0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 09 57

I0 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE manuscript voor publicatie over serieel interval van covid 19

To

Bedankt

Het eerder oppikken van ziektesymptomen kan zeker een gedeeltelijke verklaring zijn maar niet het hele verhaal

De gedeeltelijke verklaring heeft te maken met de definitie van de incubatietijd als tijd van besmetting tot tijd van

eerste symptomen als je die eerste symptomen iets losser neemt of eerder opmerkt dan wordt de incubatietijd
korter

Er blijft altijd nog een aanzienlijk gedeelte van infecties ca 10 dat hiermee niet verklaard kan worden Dit zijn de

mensen die eerder symptomen krijgen dan hun besmetter zie Du etal MedRxiv Als iedereen symptomen eerder

opmerkt dan blijft dit verschil bestaan

Vriendelijke groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 18 16

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

Subject RE manuscript voor publicatie over serieel interval van covid 19

10 2e |@rivm nlTo

Ik heb het manuscript doorgelezen prima om zo in te dienen wat mij betreft

Qua presymptomatische transmissie heb ik nog steeds het idee dat het eerder oppikken van ziektesymptomen bij
secundaire cases zeker als het close contacts zijn een gedeeltelijke verklaring kan zijn vor het kortere seriele

interval dan incubatietijd Kan je dat weerspreken op basis van de data

Groet

10 26 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 10 29

10 2e 10 2« 10 2» 10 2el@rivm nl

Subject manuscript voor publicatie over serieel interval van covid 19

@rivm nlTo

Hier is een manuscript dat met collega s uit Vancouver is geschreven over de data die we hebben uit Singapore en

Tianjin China We schatten de incubatieperiode en het serieel interval de gegevens komen overeen met wat we

eerder hebben besproken
Vanwege de drukte ga ik ervanuit dat we het kunnen indienen tenzij een van jullie tegenbericht geven Alvast

bedankt

Vriendelijke groeten
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10 2»

10 2e}

f10 2»To |@rivm nl]
From

Sent Thur 3 5 2020 8 00 25 PM

Subject RE submitted Commentary COVID 19 Mitigation strategies
Thur 3 5 2020 8 00 25 PMReceived

Dank je^B

10 2« 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 5 maart 2020 15 45

10 2e 10 2e 10 2a 10 2«|@rivm nl |@rivm nlTo m

|@rivm nl

Subject submitted Commentary COVID 19 Mitigation strategies

m

Dit is het zojuist gesubmitte stuk naar The Lancet

Groeten

pimperial ac uklFrom

Sent 05 March 2020 15 24

10 2e10 2e

10 2e10 2e 10 2eTo

Subject Fw Commentary COVID 19 Mitigation strategies

For info

10 2eFrom |
Sent 05 March 2020 14 17

|@lancet com \
Subject Commentary COVID 19 Mitigation strategies

10 2e 10 2e @lancet comTo

Attached is the commentary on mitigation strategies for COVID 19 It is a little long but I am sure your expert editorial staff can

reduced its length

We believe the issues raised and the consequences of various actions are very pertinent at present given the UK governments

move from Contain to Delay flattening the epidemic and pushing it out to the right as a result of advice from the SAGE

I do hope it might be possible to get a rapid publication time

All best wishes

Professor Sir Roy Anderson FRS FMedSci

Director London Centre for Neglected Tropical Disease Research LCNTDR

Imperial College London Faculty of Medicine

Department of Infectious Disease Epidemiology
St Mary s Campus
Praed Street

London W2 IPG

Mobile^l
■MsKfeDlT ]@imperial ac uk

Tell 10 2e

10 2e10 2e |@imperial ic ac uk10 2e
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2»10 2e @impe rial ac ukProject Manager
10 2« 2e l@imperial ac uk

imperial ac uk10 2e10 2e

rom Mail for Windows 10
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IMiiaiaa@lnaz nll

aHumc nl l

To ilnaz nl

10 2eCc @lumc nl] |@mst nl]
From

Sent

Subject RE COVID 19 scenario s overleg morgen van 3 tot 5 bij het RIVM

Tue 3 3 2020 10 54 21 AM

Tue 3 3 2020 10 54 21 AM

Received

Excuus ik zie de mail nu pas dat is het nadeel van mail correspondentie weergeven als gesprekken
Het overleg is bij het RIVM Ikzorg dat jullie aangemeld worden

^^aximiddag
10 2s

10 2e 10 2e @lnaz nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 16 44

10 2e l@lnaz nl l@rivm nl

|@mst nl

To

10 2e|@lumc nl |@lumc nlCc

Subject RE COVID 19 scenario s overleg morgen van 3 tot 5 bij het RIVM

Zou jij ons kunnen aanmelden voor onderstaand overleg
Moeten wij ons melden bij het RIVM in Bilthoven of vindt dit overleg elders plaats

Met vriendelijke groet

10 2e

Programmamanager Crisisbeheersing OTO

imLl LondeLijh netwerk

ocute zorg

LNAZ | Wewtonlaan 115 Zen Building 2eetage 3584 BH Utrecht | Tel 0 iI KIOTW^l

Afwezig

10 2eVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 16 16

@rivm nl

UMa
10 2e f@rivm nl

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e 10 2el@lumc nl

Onderwerp FW COVID 19 scenario s overleg morgen van 3 tot 5 bij het RIVM

Urgentie Hoog

|@mst nl @lnaz nlCC

Dank voor het contact

Zoals aangegeven sluiten we graag aan bij het overleg We vinden het een belangrijk onderwerp
Vanuit 2 regio s kan iemand aansluiten

Daarnaast neemt ook graag

I0 2e uit West Leiden en uit de Euregio Enschede10 2e

1Q 2e deel van het bureau LNAZ

Graag voeg ik op voorhand ter informatie de landelijke ROAZ leidraad griep bij zie memo blauwdruk griep
Deze is in de 11 ROAZ regio s gebruikt als basis om in iedere regio specifieke afspraken te maken over druk in de acute zorg bij

griep
Deze zijn prima geschikt voor een de griep maar niet in het geval van een dreigende pandemie

We zijn benieuwd naar de Pandemieplannen van de GHOR en willen graag daarop aansluiten

We wensen jullie succes bij het overleg
Mocht je stukken hebben ter voorbereiding dan ontvangen we deze graag
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LNAZ

06 10 2e

Ps ik ben zo vrij geweest om ook het eerste ruwe concept verslag van het BAO toe te voegen

10 2e 10 2e | SJ rivm nlVan

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 18 23

Aan I0 2e

10 2e

10 2» @ggdhrrv1nl
10 2e 10 2» 10 2e|@rivm nl @rivm nlCC

Onderwerp COVID 19 scenario s

Urgentie Hoog

We zagen elkaar twee weken geleden tijdens een tbc overleg bij CIb met KNCV Nu een heel ander onderwerp

Vanuit het CIb zijn we bezig om scenario s uit te werken met een overzicht van mogelijke maatregelen en adviezen

voor de verschillende fases van containment en mitigatie
Van ^^^begreep ik dat er in verschillende veiligheidsregio s al RQAZ bijeenkomsten gepland worden om regionale
scenario s te ontwikkelen Die lijken mij zeer nuttig voor de regionale uitwerking maar waarschijnlijk is het goed als

zij weten dat het CIb komende week met een overzicht komt dat daarvoor als basis kan dienen Vice versa zouden

wij wel graag al samenwerken en input krijgen vanuit de GHOR ROAZ over welke informatie niet moet ontbreken

en tot op welk detailniveau dit document zou moeten zijn kortom waar zij het meest mee geholpen zouden zijn

Wij zouden graag begin volgende week hopelijk dinsdag een bijeenkomst in Bilthoven of Utrecht met een beperkt
aantal mensen willen plannen om deze scenario s door te spreken Heb jij suggesties voor wie we hier het beste

voor uit kunnen nodigen

Alvast hartelijk dank

10 2e

Met vriendelijke groet
10 2a

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

T 030|
http www rivm nl

10 2e

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This mess

requeste
transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

age may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa
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Itinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e 10 2e 10X28 |i 10 2«To r3 rivm nl] l@™nxnii

@rivm nij E
f{10 2e

10 2a

li mm m
10 2e

10 2e 10 2e

1D 2e

«1Cc

10 2e ||
lion » [| 10 2e

10 2e 10 2e

@rivm nl]
From

Sent Mon 3 30 2020 2 00 57 PM

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 IC opnames over de 1000

Mon 3 30 2020 2 00 58 PM

10 2e

Received

Hoi alien

Ik heb even met NICE gebeld
In de tekst staat 994 56 1050 dit betekent 994 bewezen 56 verdachte dus nog niet CT labbevestig totaal

1050

In figuur twee die ook in RIVM pdf zit worden a leert de verdachte cases getoond Daar zitten de 56 verdachte

cases niet bij De teller staat nu op 1 009

1 009 en 994 zou eigenlijk hetzelfde getal moeten zijn natuurlijk Op dit moment klopt de tekst inderdaad niet

helemaal met hun figuren
Ze zijn druk bezig met ontdubbelen van overgeplaatste patienten dat ontdubbelen gebeurt in de scripts voor de

tekst en in de scripts voor de figuren nog niet helemaal op dezelfde wijze omdat ze dat nog druk aan het uitzoeken

en aanpssen zijn Dat moet op een gegeven moment wel hetzelfde gaan worden

Zo ook voor de sterfte op de IC in de tekst op dit moment 142 in de grafiek 144

Groeten

10 128

10 2e 10 2e

10 2e

10 28

10 2e

10 2e 10X29 10X28 10 128

10X28

10 2e 10 2e

10X28 10 2e 10 2e
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10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2B 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2b

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 t2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e

10 29

10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e | 10 2e

10 2a iok2«2 10 2a j
10 2e

10 2e 10 2eTo rivm nll

K^Sm10 2e 10 2e_@rivm njj f5 rivm nll
10 2a @rivm nl]

Cc @rivm nl]
From

Sent Fri 3 20 2020 12 58 07 PM

Subject RE Covid19 NICE en beddencapaciteit
Received

m

Fri 3 20 2020 12 58 07 PM

Hoi toch nog voor intern even korte notulen van ons overleg gisteren
Korte notulen overleg gisteren 19 03 2020 ICU covid cases en capaciteit

VNIC was vandaag aanwezig Met de drie partijen is bevestigd

LNAZ doet capaciteit

NICE doet covid cases breidt uit voor inclusie verpleegafdelingen

Stap in 1 VWS wil zsm landelijk overicht

De invoersystemen afbouwen

Het blijven twee aparte systemen Met link op elk om naar elkaar door te linken door invullers

Als dit klaar is pas de volgende stap een gecombineerde inlog platform portal maken

Heel helder zijn over de COVID definitie verdacht bevestigd CT bevestigd positieve test verschil CT test nodig ivm meldplicht
die gebaseerd is alleen op positieve test

Benodigd verschillende regio indelingen regios ROAZ veiligheids GGD 1C

Stap 2

Pas als stap 1 klaar is platform waar alles in samenkomt

Een gecombineerde inlog platform portal maken

Data naar RIVM

Hoe zal de ditributie zijn van de gemelde data zijn Hoe krijgt het RIVM de data login voor RIVM

Hulp op de werkvloer voor melders inregelen

^^gaat pool mensen vrijspelen onderzoekers die nu niets doen helpen ziekenhuizen met inregelen uitleg bij de accounts

nabellen naar ziekenhuizen

Brief van VWS

o a deze aandachtspunten moeten aan de orde komen

• BSN mag gedeeld door ziekenhuis

• Belaiigrijk hele duidelijk info voor de niet IC afdelingen waar en hoe die moeten melden

• COVID cases invullen met temgwerkende kracht

• Peilmoment per dag voor wanneer alles ingevuld moet zijn
• Definitie voor bevestigde covid aangeven CT bepaald of labtest bepaald is belaiigrijk ivm overeenkomen met

meldplicht
• xxxxx

Concept brief delen met LNAZ en NICE voordat hij de deur uitgaat zij checken de suggesties voor aanmelding logins etc

Timing

Begin volgende week moeten de accounts in de lucht zijn
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10 2e 10 2e [
1 10 2e

To grivm nl]

@amsterdamumc nl]

rivm nl]m

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 6 28 52 PM

Subject covid op de IC

Received

covid19 16 mrt 2Q2Q xlsx

Mon 3 16 2020 6 31 39 PM

Hoi 10 2S en

In vertrouwen stuur ik nu alvast deze Excel door^^gegenereerd op basis van recent verzamelde data

Ik denk dat de kolommen voor zich spreken bel morgen anders

We hebben het idee dat er best volledig wordt geregistreerd

Ik vraag in het bestuur na of jullie deze dagelijks mogen inzien updates ontvangen en evt als dat door jullie gewenst is op IC

niveau

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 58

|@amsterdamumc nlTo UJ [■1

^^^@amsterdamumc nl

|@amsterdamumc nl

10 2e|@amsterdamumc nlCc m m

| S am sterdamumc nlm m E g

j@umcutrecht nl |@rivm nl |@rivm nlm In m hj m

10 2e |@rivm nl

Subject RE Urgent zijn IC covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

super dank voor je antwoord zolaat op de dag
Deze eerste input ontwikkelingen neemt^^ook mee naar het OMT overleg
Wat goed dat IC s goed lijken te registreren en de tijd vinden hiervoor

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen uitkomst van het overleg hier op het RIVM en we komen graag

bij je jullie terug over cijfers meldingen mogelijkheden
groeten

10 2e

m

06 rij
I HiD

Epidemiologist
Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and die Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel 31 0 1
fax 31 0 |

m

1Q {2e [ a rivm nl

http www rivm nl

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 28

Subject RE Urgent zijn IC covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

IC 2eHi

We zijn jullie niet vergeten Al vanaf eind vorige week werken we bij NICE keihard om de corona epidemie op de IC in kaart te
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brengen De ICs lijken goed te registreren want de hele dag door zie ik updates

OP dit moment staat achter de login pagina actuele informatie over het aantal cumulatief gemelde en actuele covidl9 patienten

op de 1C

Nationals Intensive Care Evaluatie

•i MCE Online 55 mfoSstithlmg mee nl C Logout kci2cr

Extra registratie i v m COVID I9 uitbraak

Ten wnoeve van net monitcren van net aantai ic opnamen met een COViD 19 mrectie op Nedenandse ic s vragen v ij

spoedg mogeiijk aan te meWen via het onderslaande tormuler Oe COVID 19 tnfeebe d nt mertxj hevestigd te zijn mode

opnamenummer aomno en tc opnameoatum or awien u net nice opnamenummef net Hunt acmematen oe genoorteo

van oemografte en uiwomsten van oeze patienten « net ook van oeiarvg oat u oe otjeenorenoe » IDS records zo snei m

Oe raeuwsoneven op Oe hoogte nouOen van de voortgang en Oeemdiging van Oeze registratie Mocht u nog vragen fteM

mfo@sucmmg rKe nt

Als mensen meet gegewens witten verzameten is het goed om aan te skiiten bq hel imUatief van de WHO om over COV1I

noyoeo Oeze gesunaa •« wageofa tt Kan u ao nioaoen v a oe voigeno re oeze wag meet met naar w

METC AVG geoeew wofoen met oe WHO jnn org

Toiaat aantai Covid 19 patienten vandaag in Oe Nleoertandse tCUs geen ontsiagdatum benenoi 81

Toiaat aantai ics met tenminste efn covtd 19 patient op on moment 32

Totaai cumulatien aantai getegisueerde Covio 19 opnamen voor ir v tc 20

Totaai cumuiaiief aantai aangemeue Covw i9 opnamen hi Nedenancse icus 106

Totaai aantai Covkt 1 9 opnamen met tatale afloop op de IC 7

Overzichl opnames waarbij COYID 19 is vastgestek binnen uw IC

Opnaroe loevoegen

Gtooonedatum Opnamedauim ontsiagdatum OntstagDestemming

WE hopen deze info plus een aantai grafieken met verloop over detijd over morgen op het algemene deel van de website te

plaatsen
De volgende stap die we dan wellicht gaan zetten is om deze info per IC en of regio beschikbaar te maken Dit zal in eerste

instantie weer achter een login moeten maar dan verzinnen we vast iets om ook jullie daar een update van te geven Daar moet

dan wel toestemming door de ICs voor gegeven worden dus dat moet ik nog even afkaarten met bestuur

En de programmeurs moeten niet omvallen want die zijn ook heel hard aan het werk

Dus ja er komt relevante informatie beschikbaar een dezer dagen Hopelijk helpt het

Groet

10 2e

PS ik ben bereikbaar op 06| 10 [2e
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10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 07

Tr ^^^B@am tPrHamiimr nls

Cc 1 IIIS gi@amsterdamumc nI j

lj ^^^^|yirivm nl

■ 2e

10 2 S

Subject Urgent zijn IC covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

10 2eBeste[
Een week geleden had je ons teruggeschreven
Als jij heel andere ideeen hebten vooral ook argumenten die we nu tegen ICs zouden moeten gebruiken om ze wel te mogen

lastig vallen dan hoor ik ze graag

Morgenochtend dinsdag is er weer een Outbreak management team overleg op het RIVM met op de agenda
Hoe kunnen we zicht krijgen op patienten op de IC O a aantallen en uitkomsten van deze opnames en zo

mogelijk zaken als leeftijd ligduur etc

Er is een sterke behoefte aan cijfers die we nu niet hebben

Denk jij dat we via jou jullie en via NICE toch iets geregeld zouden kunnen krijgen
Vanuit meerdere hoeken is er behoefte aan deze overzichten en ik neem aan dat zelfs vanuit IC personeel er

behoefte zal zijn om dagelijks landelijke en of regionale cijfers te kunnen vinden op b v de RIVM website

Of weet jij van andere initiatieven of methodes die nu lopen zodat we aan cijfers en info kunnen komen

We horen graag wat jij denkt en of we zouden graag telefonisch met je verder brainstormen

_Met^riendelijke groeten^^
ook namensBB10 2e

10 2s

Epidemiologist
Centre for Infections Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and die Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bilthoven die Netherlands

tel 31 0]
fax 31 f0]

l@rivni nl

http www rivm nl

10 2e 10 2e l 5 amsterdamumc nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 15 37

iTi ni

^j^@amsterdamurnc nl

| j amsterdamumc nl

M

| a»rivm nl I

10 2e

10 2s 2e

l 2e 10 2e0

Subject RE covidl9

SARI surveillance

De link die ^^gemaakt heeft en diegm^SSl nu bij jullie gebruikt wordt iedere nacht geupdate Dus als er datasets zijn

aangeleverd en door ons ingelezen dan moet dit voor jullie SARI overzicht zichtbaar worden De drie ziekenhuizen die wekelijks
aanleveren komen op die manier in jullie overzichten beschikbaar Let dus wel op dat we nu even geen datasets importeren

vanwege het maken van de concept rapporten Ik verwacht dat er eind volgende week weer datasets ingelezen gaan worden

Vanaf 1 mei zal de database weer 2 3 weken bevroren zijn omdat dan de definitieve jaarrapporten worden gemaakt
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Surveillance aantal covid patienten op 1C

Wij verwachten niet dat het aantal Covid patienten op de 1C heel volledig worden aangeleverd 1° 2g

10 2g

I0 2g

10 2g Uiteindelijk willen we natuurlijk de registratie wel juist en volledig krijgen

Bij nader inzien lijkt het ons daarom op dit moment weinig zinvol om elkaar NICE en RIVM op wekelijkse basis op de hoogte te

stellen van het aantal corona patienten per ziekenhuis Het is mi erg druk op veel ICs en mensen worden chagrijnig als we ze nu

gaan bellen of de registratie wel klopt zonder dat wij direct kunnen aangeven waarom dat op dit moment zo belangrijk is

Daarnaast levert het ons zelf ook veel werk op We willen daarom over enige tijd {in de zomer de ziekenhuizen een overzicht

sturen van welke patienten via de reguliere MDS aanlevering als virale pneumonie zijn aangeleverd en welke ze via het

webformulier hebben aangeleverd als Corona patient om zo te controleren of er toch nog corona aanleveringen zijn gemist Voor

de retrospectieve analyses hopen we dan wel te beschikken over een juiste en complete registratie

Als jij heel andere ideeen hebt en vooral ook argumenten die we nu tegen ICs zouden moeten gebruiken om ze wel te mogen

lastig vallen dan hoor ik ze graag

Groet

10 2e

10 2e I0 [2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 17 05

lamsterdamumc nlTo

amsterdamumc nl10 2eamsterdamumc nlCc

jB@amsterdamumc nl

i@umcutrecht nl |@rivm nl |@rivm nl

10 2e @rivm nl

Subject RE covidl9

10 {2eHoi

Bedankt voor je mail van woendag en excuses voor deze vertraging in ons uitgebreidere antwoord ik wilde even heel goed

checken wat we allemaal binnenkrijgen voor de Covid 19 surveillance maar de betrokken collegas zijn soms wat lastig te spreken

want ontzettend druk

Jouw jullie voorstellen frequenter data aanleveren door ziekenhuizen aan NICE dus ook frequenter SARI data alsook specifiek het

aantal Covid patienten zouden voor ons heel waardevol zijn We zouden graag aanvulling krijgen via jullie over het aantal Covid

patienten op de 1C

Wat wij via andere kanalen ontvangen betreffende 1C patienten

Vanwege de meldingsplicht krijgen wij dagelijks patienten details gemeld ongeacht waar ze ontdekt zijn Nu nog half handmatig
vanaf maandag volledig geautomatiseerd via de meldingswebsite Ten tijde van de melding wordt nagevraagd of een patient op de

1C ligt heeft gelegen Maar dit is waarschijnlijk niet compleet als 1C opname na melding gebeurd zal de melding waarschijnlijk lang
niet altijd aangevuld worden met die informatie Ter info vind je attached de vragenlijst voor COVID 19 meldingen Hij is al iets

verouderd omdat vanaf nu of komende maandag alleen nog bevestigde gevallen meldingsplichtig zijn verdachte gevallen niet

meer

SARI surveillance

Wij hebben zeker wat aan de data via de link die^^had gemaakt ^^had de link inmiddels inderdaad al hersteld en

was ook mee naar het overleg bij jullie is deze week bezig geweest om hem voor ons te ontsluiten Het was technisch nog wat

ingewikkeld en ze was is hier nog druk mee bezig omdat het voor ons ook prioriteit heeft al gingen we nog uit van een flinke

vertraging in de SARI data die via de link binnen zou komen Als enkele ziekenhuizen bereid zijn om frequenter wekelijks aan jullie
te melden en die link dus steeds meer real time gegevens bevat dan is dat voor de surveillance echt heel erg goed Zelfs al zijn het

zoals jij zegt 3 van de ziekenhuizen en niet alle frequenter zullen leveren En ook zelfs als jullie systeem de komende twee weken

bevroren is ivm rapportage

zij10 2e
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Surveillance aantal covid patienten op 1C

Jouw tweede voorstel dat ziekenhuizen het aantal Covid 19 1C opnames aan jullie doorgeven zou voor ons zeer interessant zijn en

we zouden zeer graag van jullie wekelijks getallen ontvangen Dit omdat we dus verwachten dat in onze Covid meldingen info over

1C opname niet altijd compleet zal zijn Terwijl die aantaleen voor monitoring info naar ministerie en voor beleid essentieel zijn

Wij zouden enorm geholpen zijn als we weten hoeveel mensen met Covid 19 op de 1C liggen en darmee doorberekend welk van

de meldingen dat dan betreft mochten we de leverende ziekenhuizen ook duidelijk kunnen duiden in zowel de NICE als in de

meldingen data hoe de leeftijdsverdeling is en als het kan liefst ook informatie over het aantal met en zonder onderliggend lijden

het is cruciaal om te weten liggen op de 1C ook jongeren en volwassenen met covid 19 of betreft het vnl ouderen met chronische

aandoeningen Ik neem aan dat het geen doen is om ook te turven welke soorten onderliggend lijden het betreft

Deze aantallen zijn niet alleen relevant voor de huidige monitoring en duiding van de epidemie maar ook zoals jij schrijft voor

later retrospectief onderzoek dat we kunnen zien terugrekenen welk aandeel van SARI op IC s voor rekening van Covid komt

Naast de meldingsplicht begint maandag de labsurveillance voor covid diagnoses dit dekt geloof ik een groot deel van Nederland

alsook de surveillance van griep achtig ziektebeeld bij de huisarts beide systemen ken je ook uit onze gezamenlijke manuscripten

De ILI data is inclusief data over bemonstering waartesten op coronavirus aan toe is gevoegd Dit dekt rond 1 van Nederland

Hiernaast zou een beter vollediger zicht op de aantallen covid patienten op de 1C zou zeker waardevol zijn

We horen graag van je of jouw jullie plannen door zullen zetten welke getallen we zouden kunnen monitoreng iclusief de

vergelijking van de meldingen in ons systeem met de NICE covid cases

Met vriendelijke groeten ook namens^^^

M

Epidemiologist
Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel 31 0

fax 31 0 1 a
fil l@rivm nl

http www rivm nl

10 2eFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 15 41

|amsterdamumc nlTo [jj Uj

^^^@amsterdamumc nl

cpamsterdamumc nl

10 2« 10 2e PM
I0 2e E 10X2e

amsterdamumc nlCc

^[ S amsterdamumc nl

|@umcutrecht nl 10 2e 10X28|@ rivm nl 5 rivm nl

Subject RE covidl9

dit klinkt allemaal heel goed we zouden heel graag willen monitoren met NICE data SARI en zoals

jij voorstelt als het kan ook zeer graag het aantal COVID patienten en dat vergelijken met wat bij binnenkrijgen via

andere kanalen Ik check bij ^^en m n collegas wat dat allemaal precies is qua kanalen

Hoi 10 2e

hebben onlangs naar de NICE RIVM koppeling gekeken en een eerste poging gedaan tot inlezen

data Dit gaan we deze week nog bespreken

10 2e 10 2een

Ik overleg nog en kom gauw bij je terug

Groeten

10 2e

10 2s 10 2e l g amsterdamumc nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 39

10 2e 10 2e @ rivm nlTo
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|@amsterdamumc nl

10 2el@amsterdamumc nlCc

10 2e^^^^^J@amsterdamumc nl

S@umcutrecht nl

Subject covidl9

Hi 10 26

We hebben de NICE deelnemers gevraagd om frequenter lx per week data aan te leveren ivm griepseizoen en de Corona

epidemie Tot nu toe hebben 3 ziekenhuizen gezegd dat ze dit willen doen maar misschien komen er nog bij Wei is het lastige dat

komende 2 weken de DB bevroren is vanwege het genereren van de concept jaarrapporten Hebben jullie wat aan deze data via

de ontsluiting die^^in het verleden heeft gemaakt die link die je had gemaakt werkte niet meer vanwege aanpassinge op

de DB maar is deze inmiddels hersteld of makkelijk te herstellen

Daarnaast is er gisteren een mailing vanuit NICE uitgegaan om Covid 19 patienten aan te melden via een beveiligde website We

weten alleen een NICE opnamenummer en hopelijk voIgt snel de MDS gegevens om meer inzicht in demografie etc van deze

patienten te hebben Op deze manier kunnen we deze patientegroep ook achteraf selecteren en analyseren Immers de APACHE

opnamereden is niet onderscheidend van andere SARI en zal bij bijna iedereen virale pneumonic zijn

Hebben jullie via andere kanalen ook zicht op hoeveel COVID19 patienten er in welk ziekenhuis liggen Is het in dat geval een idee

om onze bronnen wekelijks naast elkaar te leggen in termen van IC ZH X heeft N patienten op de 1C Als jullie weten dat er

op een 1C n patienten liggen maar die zijn bij ons niet aangemeld dan kunnen we contact opnemen met dat ziekenhuis om het na

te vragen zodat onze registratie zo volledig mogelijk is en jullie die straks ook weer kunnen analyseren incl de ernst van ziekte

scores uit NICE We wisselen geen patientinfo uit vanwege AVG

Wat denk jij ervan Nuttig en haalbaar of niet

Groeten

10 2e

fj Amsterdam UITIC
Universltair Medische Centra

110 2« 10 2«

Department of Medical Informatics

Amsterdam Public Health research institute

Location AMC I BE
T 31 20lmiK31 I E ■MflriiaJcsamsterdamumc nl

www amsterdamumc nl I www stichting nice nl www ame nl healthinformatics

I Meibergdreef 15 1105A2 Amsterdam

10 2eMy email adress has changed Please use l@amsterdamumc nl The old adress will be outdated

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bericht ontereebt ontvangt wordt u verzocht de inhoud te

verwijderen en de afzender direct te informeren Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de afzender te gebruiken ofte verspreiden

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer

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

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

verband houdt met rlsico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die
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verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e 10 2eTo B@rivm nl]

@rivm nl]
|@rivm nl] |@rivm nl]

10 2e

10 2eFrom

Sent Sun 3 15 2020 1 45 23 PM

Subject RE Update Nivel RIVM huisartsenpeilstation surveillance

Received Sun 3 15 2020 1 45 23 PM

Dag^^^en alien

Dit mailde ik eerder aanfiiOTwginav vragen
• Jullie krijgen de parameter Conclusie Coronavirus SARS COV 2 PCR

• Deze kan 3 statussen hebben negatief POSITIEF of niet te bepalen Niet te bepalen is een niet conclusief

resultaat

• Eerste weken hadden we deze parameter niet meet nog aangevuld worden Staat uit bij UNILAB jongens
• Er wordt dagelijks getest en meestal ook gelijk gevalideerd jullie kunnen alleen een gevalideerd resultaat

gebruiken Die monsters zijn vaak nog niet getest voor de andere pathogenen
• Avond is de beste tijd om overzicht te maken t m die dag
• Het is dus doorlopend proces afhankelijk van beschikbare ruimte bij PCR We draaien zoveel mogelijk voile

platen ivm tekorten reagentia en disposables
• Daardoor ook geen vaste tijd wanneer het klaar staat

• Kan dus zijn dat ik laatste update nadat doc is verspreid naar RT meeneem die afwijkt
• Check door mij lijkt mij relevant

VandaaoIIM6£ laesnroken Deze week kijken hoe een en ander kan gaan lopen omdat weekrapportage over

afgelopen week gaat Dat is geen probleem wel moeten we nog even afstemmen met

weekrapport komt De actuele week is iets anders Dat gaat via de dagstaat Kan zijn dat ik einde avond met de

allerlaatste data nog een update voor de volgende dag kan geven bijvoorbeeld voor RT Data hoeft dan zelfs ook

nog niet gevalideerd in UNILAB te staan omdat ik samen met analisten resultaten beoordeel om zo snel mogelijk
de huisarts en GGD te informeren Validatie in UNILAB gebeurd dan pas de volgende dag in de loop van de dag
Jullie hebben alleen toegang tot gevalideerde data

hoe het in Nivel10 2e

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 10 25

10 2e 10 2@ |@rivm nl

Subject FW Update Nivel RIVM huisartsenpeilstation surveillance

To

Hoi 10 2e

Ik kreeg onderstaande email van^^^Jdoorgestuurd Is het inmiddels gelukt om de uitslagen in onze download van

Unilab te krijgen Ik doe nl komende woensdag de surveillance Is het de bedoeling dat de uitslagen ook in onze

wekelijkse overzichten opgenomen gaan worden en evt op de website worden geplaatst of liever het laatste niet

Graag hoor ik het van je

Groeten BEllBl

10 2e 10 2e l@rivtn nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 15 58

10 2a
privm nl |
|@rivm nl

@rivm nlTo m m m

10 2el@rivm nlCc m m m

|@rivm nl

Subject FW Update Nivel RIVM huisartsenpeilstation surveillance

w

Bijna 10 monsters peilstations positief in week 11

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 12 06

C10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| 5 rivm nl |@vggm nl | |@vggm nlTo
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l@ggdhvb nl H^^^^M ahivmml

|@rivm nl

|@rivrruTl ^H{10 2e5M@ggdhvb nl |
10 2e B 00 2e

10 2e

10 2e|@rivm nl

firivm nl |
|@rivm nl

E B@rivm nl

rivmmb^B

m m m Qj

rivm nl m^B@rivm nl

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

@erasmusmc nl I

MfSrivmmb

P@rivm nl BIH1

|@erasmusmc nl

Subject Update Nivel RIVM huisartsenpeilstation surveillance

@rivm nl IDS ddmicrobioloog

M@nvmml

M

10 2e £ C10«2e

10 2e B 10 2e

rivm nlm Qj m [n

10 {2erivm nl @rivm nl l@erasmusmc nl

@rivm nl

Best collega s RT

Met monsters t m gisteren getest komen we nu op dit plaatje

Nivel RIVM huisartsen peilstation surveillance

120

100

I
I so

60_

i
5 40

3

20

0
65 7 S 9 10 11

■ SARS CoV 2 postief

■ SARS CoV 2 atief 11

1 7

59 74 7771 92 108

Week 10

Eindoven n l

Week 11

Eindhoven n 2

Leerdam n l

Haaften n l

Houten n 1

Amsterdam n l

Barneveld n l

Ik vind het relevant om dit nu al door te geven

GGDen zijn op de hoogte Huisartsen niet te bereiken in weekeinde Via HAPs doorgegeven sommigen gaan er

direct mee aan de slag anderen zetten rapport in systeem Aangespoord dat ze wel huisarts proberen op de hoogte
te brengen

Mvg

10 2a 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 11 57

J@vggrmnl ^^^^^S@ggdh\ bml^^^^^^M@gjgclhvbj’^
@rivm nl j

_

10 2e

10 2e B 10 2e

10 2b

10 2el@vggm nl1To m

10 2e

^J@Xjvmjnl 10 2e 10 2e@rivm nl
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I
|@rivm nl ^l 2e 1 5 rivm nl l@rivm nl

10 2 |@rivm nl |@rivm nl

1 B|^rivm1n[ |
l@erasmusmc nl1

rivm nl rivm nlm m m Ffi

io c erasmusmc nl Brivm nl IDS

|@rivm nl

MS

ddmicrobioloog l@rivm nl l@rivm nl M

l@rivm nl l@rivm nl jB@rivm nlMl

10 2el@erasmusmc nl j
Subject Agenda 12e RT CQVID 19 13 maart 2020 09 00 uur

l@erasmusmc nl l@rivnn nlm m m

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 12de Responsteam COVID 19 gehouden op vrijdag 13 maart van 9 00 10 00 uur Hierin vindt u

ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het RIVM in U1 42

U kunt inbellen via Go To Meeting

Pleas^oirym^TTeetin^ronwoui^omDuter^ablet or smartphone

n° 2g

You can also dial in using your phone

Netherlands

Access Code

10t 2e

10 2e

10 2eIndier^^mgen heeft kunt u contact opnemen met te bereiken op het telefoonnummerol

10 2e

Hopende u hierbij voldoende gei nformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2een

10 2s|

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 {interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e
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To irivrn nl] |@rivm nl]
Cc [@rivm nl]M

From

Sent Mon 3 16 2020 10 12 46 AM

Subject RE zkh studie coronavirus met vermelding nivel data

Received Mon 3 16 2020 10 14 03 AM

Aantal rapporterende praktijken in Noord Bra bant Limburg en Zeeland was totaal 6 In de groep noordelijke provincies Fr Gr Dr

totaal 5 Per provincie wordt aantal praktijken dus mogelijk zo klein dat het tot een praktijk herleidbaar wordt BJBaheeft namelijk

altijd de deelnemende praktijken met naam en toenaam op de Nivel website gepubliceerd

Dus graag als dat relevant is alleen globale indicatie van herkomst positieve gevallen bijv voor deze provinciegroepen En niet

per provincie

10 2eGroetjes |

OmschrijvingProvGroep

1 6R FR DR

2 OV GLD FLE

3 UTR NH ZH

4 ZLD NB LIM

@rivm nl]
Verzonden Monday March 16 2020 11 03 AM

Aan

CC |
Onderwerp RE zkh studie coronavirus met vermelding nivel data

Van I0 2s 10 2e

10 2e

Als we er iets meer van willen maken dan nu kan ik informatie over locatie patienten op provincie niveau geven

Laat maar weten 10 2e

Mvg

I

I0 2e 10 2e @nivel nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 10 49

@rivm nlTo

10 2e 1C 2e @rivm nlCc

Subject RE zkh studie coronavirus met vermelding nivel data

Beste 101 2 5

Kleine tekstuele aanpassing voor de formele Engelse naamgeving van de peilstations en mijn affliatie

Zelf heb ik geen informatie uit welke praktijken deze positieve gevallen afkomstig zijn Ik zou als lezer willen weten of ze uit het

hele land kwamen of specifiek uit de gebieden waar ook hogere aantallen COVID 19 meldingen zijn Heel globaal dan wantslechts

8 gevallen maar toch

G ro etj es

[ @rivm nl1Van 10 2» 10 2a
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Verzonden Monday March 16 2020 10 13 AM

Aan

CC |
Onderwerp zkh studie coronavirus met vermelding nivel data

1

10 ta«m

Beste t0 2e

Zoals zojuist besproken over de telefoon hierbij het manuscript Graag zsm je blik en goedkeuring

Hartelijke groeten 10 2e

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed If you are not

the intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof If you receive this message in error please notify the sender immediately and delete all copies
of this message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed If you are not

the intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof if you receive this message in error please notify the sender immediately and delete all copies
of this message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message
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10 2»

10 2e

10 2e

10 2eTo H@rivm nl]

|@rivm nl]Cc

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 11 2020 8 29 27 AM

RE Antw update GGD HvB vandaag
Wed 3 11 2020 8 29 28 AM

10 2eHoi

Ja ik deiik dat het wel een goed idee is Ik lees in de mail van|
doen is Voor FFxx zou je dan met haar kunnen scliakelen

Ik lioorde dat]
vandaag in den bosch

10 2e dat de GGD in Den Bosch al iets systematisch aan het

|uitbraakonderzoek rond cluster in veipleeghnis bij Ziyderland aan het opzetten is iimitaaizit10 2e

Groet

10 2e

|@rivm nlFrom

Date 11 March 2020 at 09 13 10 CET

10 2e 10 2e

£10 2e

10 2s

To

@rivm nl

Subject RE Antw update GGD HvB vandaag

Cc

Ja onderzoek moest vrijdag meteen na OMT in paar uur tijd opgezet worden en als ik terugdenk hebben we het wel

heel even gehad over wat te doen met positief geteste medewerkers en toen besloten dat dat een taak voor het

ziekenhuis zou zijn met natuurlijk wel melding aan GGD Vooral ook omdat bleek dat enkele ziekenhuizen zoals

Amphia al een week lang op eigen houtje bezig waren met testen van medewerkers

Het lijkt mij dat de ARBO dienst van het ziekenhuis ook een rol speelt in het verdere beleid rond positief geteste
medewerkers metslechts mild ziektebeeld Ook vragen over reizen verklaring voor annuleringsverzekering etc

horen daar thuis denk ik

Is het nog een idee om deze positief geteste medewerkers in het FFX onderzoek op te nemen Dan worden ze

verder gevolgd door RIVM onderzoeksteam en hoeft GGD in principe niets te doen Amphia bood zelf al aan om mee

te doen zie bericht hieronder

Beste 10 2e

Mooi initiatief dit onderzoek er gaat vast veel waardevolle informatie uitkomen Erg leuk dat ik hierin kan

bijdragen
Ik heb gisteren de documenten van FFX COVID 19 globaal door gelezen ga dat nu nog eens grondig doen Begrijp
ik goed dat alleen niet klinische patienten geincludeerd worden

Er zijn hier vanuit regio Breda dagelijks veel casus dus ik zou graag snel starten Ik begrijp dat jullie natuurlijk in

afwachting zijn van de METC

Kan ik nu al wat doen of is het daar even op wachten en hoor ik dan via jou wanneer en hoe we van start kunnen

gaan

Hartelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 08 54

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject Fwd Antw update GGD HvB vandaag
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Even ter info er waren dus weinig afspraken tussen zknhuizen en GGD over het onderzoek afgelopen weekend Daar liep^^^wat
akt dit optegenaan maar 10 2e

10 2e 10 2e 53ggdhvb nlFrom

Date 10 March 2020 at 23 33 32 CET

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl l@rivm nl

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

Subject Re Antw update GGD HvB vandaag

@ggdhvb nl

Beste alien

Ik reageer hier even op want op een aantal vragen kan ik wel iets zeggen

Om te beginnen vinden we het fijn dat

We wisten zelf ook niet goed wat we moesten verwachten en hadden mogelijk een gedacht dat er ook een soort protocol zou zijn

omdat het nu eenmaal een onderzoek is

Vanwege de aantallen cases hebben we onze contactonderzoeken anders opgezet Cases die daarvoor gemotiveerd zijn kunnen

hier zelf een rol in spelen als ze helder zijn ze hebben toch even weinig om handen Ze maken dan zelf een lijst Van LR contacten

sturen die naar ons en sturen naar degene de ze willen zelf een mail iom ons daarin een link voor een vragenlijst We zijn dit aan

het uittesten Maar is dus iets anders dan in andere regio s

Morgen zullen we In ieder geval proberen iets duidelijkere afspraken te maken met jullie

10 2e pns voor ditedelere en eventueel andere activiteiten komen ondersteunen

Ik zelf ben er niet 10 2e is er wel en zet ik in de cc

Over je vragen

1 We zijn ooit begonnen met te verstrekken van mondmaskers aan mensen die we testen en degene die positief zijn Met

echter heel veel bemonsteren en nu al 140 cases is dat niet meer voorradig We hebben zelf een versie gemaakt waarin dat

gedeelte is weggelaten

2 Wij testen alleen als er een indicatie voor is volgens onze richtlijnen Wat het verhaal hier achter is weet ik niet

3 Als iemand positief is en klachten heeft heeft deze thuisislolatie Ik weet inderdaad niet wat een annuleringsverzekering

nodig heeft Dat moet deze persoon daaraan vragen Als deze persoon geen annuleringsverzekering heeft weet ik niet of er

ergens anders een beroep op gedaan kan worden Naar mijn idee is dat ook een dingetje waar je over na moet denken voor

je je laat testen En als iemand bij vertrek 24uur klachtenvrij is is er geen reden om niet op vakantie te gaan Dat zijn de

afspraken Dus wie weet kan hij zij wel weg

Uiteindelijk gaat het om mensen met lichte klachten Na 24 uur klachtenvrij zijn ze genezen

In hoeverre deze mensen een rol hebben in de verspreiding is zeer de vraag Hangt af van de klachten En die kunnen inmiddels

weg of toegenomen zijn Daarom is dit wel een lastige groep om te adviseren we hebben morgen een iets ruimere artsengroep

Voor sparren hierover zal iets meer ruimte zijn dan vandaag het was vanmiddag redelijk hectisch

Succes morgen en laten jullie niet afleiden door de hectiek Zoek een hok De crisisvloer ziet er hectisch uit maar er zit heel veel

structuur in als je je er in verdiept Maak gerust even een rondje en vraag aan de coordinatoren van ieder team wat ze doen

Met vriendelijke groet

10 2

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag maart 10 2020 11 04 PM

Aan I0 2e

10 2e1 ■CC
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Onderwerp Antw update GGD HvB vandaag

Dank voor deze update
Voor mij is het geheel ook niet helemaal duidelijk Voor zover mijn kennis strekt is dit onderzoek geiniteerd na het OMT afgelopen

vrijdag en is dit ism met

onderzoek plaats zou vinden maar hebben daar geen rol in gespeeld

Maandag werden wel ineens positieve medewerkers gemeld bij de GGD en maar zij hadden geen instructies gekregen hoe hier

mee om te gaan Gezien werklast bij mn GGD Hvb hebben zij aangegeven hier geen prioriteit aan te geven Vandaar mijn inzet

vandaag om daar via epi assistentie voor te regelen

Vervelend dat niet eerder een protocol gemaakt is watte doen met positeve patienten daar kunnen we nu niets meer aan doen

helaas we moeten verder

Ik kan helaas nu ook niet vanaf thuis antwoord geven op de vragen en morgen ben ik helaas niet op het RIVM

Ik heb

@rtMeai kun jij morgen even met^^^kortsluiten welke afspraken over dit onderzoek zijn gemaakt mn over hoe o te gaan met

positieve uitslagen en wie daarvoor het BCO verzorgd

Anders mss morgen toch even een telefonisch overleg met GGD HvB epi en ik hoe we dit samen oplossen

ik bel je morgenochtend wel even

10 2e en de 6 zkh opgezet De GGD en LCI zijn slechts geinformeerd dat dit10 2e

10 2« ook even in de cc gezet

10 2«

10 2a l@rivm nlVan

Datum 10 maart 2020 om 21 35 22 CET

10 2e 10 2a 10 2e 10 2el@rivm nl @rivm nlAan

10 2e 10 2e @rivm nlCC

Onderwerp update GGD HvB vandaag

en 10 2e

Ik ben vanmiddag aan de slag gegaan om een lijst met contactgegevens van de 24 positieve patienten van het ET2

onderzoek die in de regio GGD HvB wonen te krijgen me eigen te maken met de meest recente maatregelen en ik

heb de eerste 2 patienten gebeld om hun vragen en wat extra epi gegevens voor Osiris na te vragen Ik ben nog

niet heel hard opgesohoten Er zijn al veel mensen die zelf contact gezocht hadden met de GGD omdat ze gehoord
hadden dat ze eigenlijk gisteren gebeld zouden worden De hulp van^^^ morgen is dus meer dan welkom

De GGD stuurt norma liter een brief per mail voor de positieve persoon en een voor de contacten gebaseerd op de

LCI brieven op de website Die heb ik nu een klein beetje aangepast voor deze personen omdat de GGD ze niet

iedere dag gaat bellen en deze stuur ik op nadat ik ze heb gesproken ik heb nog alleen maar telefoonnummers

De mensen die ik nu gesproken heb hebben veel vragen en omdat er geen bron en contactonderzoek bij deze

groep wordt uitgevoerd zorgt dat ook bij hen voor verwarring en extra vragen De vragen die ik krijg heeft de GGD

vaak nog niet eerder gehad dus dat maakt het soms lastig

Om een paar voorbeelden te noemen

1 In de brief voor de positieve personen staat dat de GGD mondmaskers verzorgt maar de GGD HvB doet dat

dus niet voor deze groep Gaat het RIVM dat doen Of krijgen ze helemaal geen maskers Dan kan ik dat nl

aanpassen in de brief

2 Voor een contact van een persoon was door iemand ik weet niet wie toegezegd dat deze persoon getest
zou worden ook dit gaat de GGD niet doen Gaat het RIVM daar dan voor zorgen

3 Bij een geplande vakantie volgende week die kan nu niet meer doorgaan Is er op een of andere manier

zwart op wit te krijgen dat deze reis niet kan doorgaan vanwege corona ivm de reisverzekering Hoe is dat te

regelen

waar kan ik dit soort vragen het beste kwijt Want ik weet zeker dat er morgen nog meer zullen volgen al

an ik dan eerst met^^^overleggen voordat we iets doorzetten

Verder begreep ik vanavond uit een telefoontje van

het ETZ niet tevreden was met hoe het contact opnemen met de mensen door de GGD dus nu RIVM opgepakt
was is Hopelijk kan het LCI daarin iets betekenen richting het ETZ om daarover te spreken

dat het bestuur vanl 2e10 2e
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GroetenJ 10 2e

Dr m

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM | Centrum Infectieziektebestrijding CIb

Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI | Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiele resistentie ZIA

Postbus 1 postvak 75

3720 BA BILTHOVEN

Teh^B^^^
Email |10 2a|@rivm nlW

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2«To @radboudumc nl W@radboudumc nlj

ielkerliek nl] 14l ti3a@etz nl liBl3la etznll
“ “

5l@mennema eu]
Mr3 ih7 nl]

m

jH3M@viecuri nl1

|@pamm nl f

lamphianl l

Kjpl @elkerliek nl f

@ pam m n I ]

lamphiamlljf

m

mm

m m m mj

Cc |@rivm nl] |@rivm nl] |@rivm nl][n m

From

Sent Wed 3 11 2020 10 58 56 AM

Subject vertrouwelijk notitie spoed onderzoek SARS CoV 2 onder zkh mw in Noord Brabanat

Received

Spoedonderzoek Brabant voor intern qebruik pdf

[n

Wed 3 11 2020 10 58 58 AM

Beste allemaal

Bijgevoegd de notitie van ons gezamenlijk spoed onderzoek naar SARS CoV 2 onder ziekenhuismedewerkers in Moord

Brabant

Graag deze notitie als vetrouwelijk te behandelen ook intern binnen uw organisatie

Nogmaals dank voor de medewerking De resultaten van het onderzoek hebben direct de besluitvorming gei nformeerd

rond de situatie in Noord Brabant zoals gistermiddag vanuit de veiligheidsregio s gecommuniceerd

Als laatste wil ik jullie er op wijzen dat het RIVM aan het einde van deze week hoopt te starten met het zogenaamde FFx

first few hundred onderzoek dat vanuit ECDCen WHO gevraagd is aan landen on uit te voeren In dit onderzoek

worden in de breedte prangende parameters geadresseerd die van belang zijn voor een goede zorg en

volksgezondheidsresponse Er bestaat de mogelijkheid om de medewerkers van jullie ziekenhuis te laten aansluiten

Hartelijk groeten mede namens d0 2e10 2e
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grivm nl] Haas—UimBM@rivm nll

B@rivm nl]

10 2«

10 2e

10 2e

10 2»To

10 {2eCc

From

Sent Wed 3 11 2020 11 13 26 AM

Subject ECDC request ziekenhuisonderzoek dit is wat ecdc zelf al had

Received

Spoedonderzoek Brabant voor intern qebruik pdf

Wed 3 11 2020 11 13 27 AM

Hoi

Net^^^gesproken Wat^^^net aangaf wat we door kunnen geven aan ECDC had ECDC zelf al vertaald van onze website zie

hieronder Dat zou dan voldoende moeten zijn

Communicatie wordt platgebeld door journalisten die het rapport ook willen hebben desnoods via WOB

Bijgevoegd nogmaals het eindrapport Precieze details over deze mw kunnen via Ffx

Dear all

Nearly four per cent of the hospital staff examined in Brabant is infected with the novel coronavirus {COVID 19 A random sample

by RIVM National Institute for Public Health and the Environment between 6 and 9 March reveals this

Test results

From 6 to S March 1097 hospital workers were tested of which 3 9 per cent was indeed infected with COVID 19 The

percentages vary per hospital and are between 0 and 10 per cent Two hundred patients were also tested Of these

patients an average of 9 per cent was infected with the virus Again there are differences between hospitals The

people who were tested already had symptoms

Hospitals

RIVM carried out this research in close collaboration with the hospitals in the province

10 2»

oils transmittal
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|i 10 2

[i 10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

To fflibz nl]

l@jbz nl]
|@rivm nl]

Cc l@jbz nl]M m

From

Sent Sat 3 7 2020 10 13 13 AM

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Received Sat 3 7 2020 10 13 14 AM

Dank

@jbz nl

Datum 7 maait 2020 om 10 09 08 CET

Aan

CC |
Onderwerp Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot

Maandag 10 Maart

Van 10 2e 10 2e

^bKtivi[liiI
|@jbz nl @jbz iJ10 2e 10 2em m

10X26coirectie op de verdeling van totaal aantal geteste monsters van gisteren door onze moleculair bioloog

Q van 57 survellance BNH waren er 5 positief 8 7 van de 192 JBZ waren en 2 positief 1 incl gisteravond Gioot verschil

Verstnurd vanaf mijn iPhone

I0 2e I

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2 1 10 2

10 2e

10 2 10 2

10 2e

10X28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10X2

10 2e 10 2e

10 2 10X28 10K28
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10 2e 10 2» 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e
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Dubbel



368340

10 2eTo jrivm nll »rivm nil[y m

10 2e || 10 2e

10 2e

I0 26H@rivm nl irivm nl]

|@rivm nl]
|@rivm nl]E

10 2e

10 2eFrom

Sent Sun 3 8 2020 8 55 06 AM

Subject Update 2 snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Received Sun 3 8 2020 8 55 07 AM

Hoi

PAMM heft inmiddels besloten toch vol mee te draaien voor de verzoeken uit VieCurie en Elkerliek Dit betekent dat

er geen diagnostiek voor deze zkh studie naar RiVM zal gaan vandaag
Ook hoeven we geen koerier te sturen om op te halen

geen extra belasting hierdoor op de admin

10 2agroet

10 2eFrom

Sent Saturday 7 March 2020 20 38

10 2e 101 26 10 2e 10 2« 10 2e 10 28 101 26To

10 2e 10 2e 10 2e

Subject Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Beste alien

Een puntsgewijze update mbt de steekproef COVID 19 onder zkh medewerkers in zkh in Brabant

1 r^Jheeft vandaag een aantal zkh gemobiliseerd via de bestuursvoorzitters van deze zkh

2 Naast de contacten die we gisteren gehad hebben met de OALs in Brabant heb ik nav|^^^inspanningen
vandaag contact gehad met een reeks zkh Hieronder voigt de stavaza mbt S deelnemende zkh

3 Elisabeth twee steden zkh contact

doel is 100 300 mw met milde klachten Zij gaan zelf testen We ontvangen maandagochtend de data IDS RIVM

heeft ze voorzien van primer probes mixen PCR master mix en swabs

4 Catharina zkh contact

maandagochtend de data

5 Elkerliek zkh contact ^
mw met lichte klachten Doel 50 100 swabs RIVM hoortzsm ofze de swabs moeten testen ofdatze gebruik maken

van PAMM Ik hou dit uiteraard in de gaten en ga hem morgenochtend meteen vragen ofhet RIVM lab ingeschakeld
wordt

6 Vie Curie zkh contact

PAMM gestuurd Morgenmiddag bij de dienstwisseling hopen ze een vergelijkbaar aantal te swabben Afgesproken
dat we om 17 00 een koerier ter plaatse hebben die die monsters naar RIVM brengt fgeschatte aantal 25} voor

diagnostiek Dit omdat PAMM een lange doorloop tijd heeft en de data niet maandag aan het begin van de middag

gereed kan hebben Intern IDS wordt overlegd wanneer deze getest worden en ingevoerd worden in de admin

zodat de data maandag begin vd middag beschikbaar zijn

7 Bravis zkh contact

het tekort aan swabs adresseren Z gebruiken hiervoor eigen voorraadswabs met de beiofte dat RIVM hen begin
aankomende week swabs sturen

8 Amphia zkh contact

I [miaul gaan morgen swabben10 2s 10 2e

Zij leveren data aan vanuit hun huidige beleid We ontvangen10 2e

Zij gaan morgen eea in werking zetten mbt samplen10 2e10] 2e

cluster Zij hebben vandaag al 25 mw geswabt en naar10 2e 10 2«

| Zij hopen 150 mw te swabben en te testen na de verzekering dat wij10 2e

t | Zij hebben reeds testbeleid van mw met milde klachten We101 26



368340

krijgen maandag de resultaten hiervan tot en met zondag 9 maart

9 Jeroen Bosch zkh contact

data aan uit cohort patienten op de SEH waarbij gesampled was voor sneltest influenza

10 Bernhoven zkh contact

data aan uit cohort patienten op de SEH waarbij gesampled was voor sneltest influenza

j Zij hebben geen capaciteit om speciaal te samplen maar leveren10 2e

Zij hebben geen capaciteit om speciaal te samplen maar leveren10 2e

Ik heb overal aangegeven dat we ook graag willen sequencen en dat dat bij EMC gebeurt voor deze studie Dit zal ik

nogmaals doen als ik ze morgen een template stuur om hun data in te vullen

Indien er vragen zijn hoor ik dat graag

hartelljke groeten 10 2e
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[i 10 2 [
i 10 2e

10 2e

t10 f2e

1 D Za EaSHBIT 10 j2e |gj
10 2e |i 10X28 UllO I
10 {2e f| 10 2s

10 2e | 10 2e ISgg
1° 2e

To ajbz nl]
ri\ m nilCc 3 pamm nil

mbsm@rivm nl] B10X2e
10 2e |j 10 28

H 10 28 | 10 2a

101 28

10X28Effl
10 28 j 101 28

10X28 10 2e rivm nll i

| 10 2e |@rivm nl]vs

From

Sent Fri 3 6 2020 8 06 29 PM

Subject Re Verzoek landelijk OMT aan opschalingslabs Brabant mbt SARS CoV 2 testen van medewerkers tot Maandag 10 Maart

Received

PastedGraphic 2 pdf

Fri 3 6 2020 8 07 54 PM

Dat lijkt me al heel wat Wat we proberen te doen is een veigelijkbare peiliag in eeu aantal ziekenhuizea en dan de positieven sequencen om te zien

of er sprake is van clustering van de patienten in deregio Ik laat even aan anderen om te vinden om deze aantallen groot genoeg zijn

Als de CT waardes laag genoeg zijn 30 or minder willen we die zo snel mogelijk sequencen Bijgaand een plaatje van de cluster analyses die dan

mogelijk zijn en die we gebruiken om te helpeii duiden waar we precies naar kijken

Dus als liet lukt zouden we die graag ontvangen In de mail staan hoeveellieden gespecificeerd en dat kan dan naar ErasmusMC We sequencen dit

weekend

Overigens en zijn redelijk wat patienten die alleen in de neus positief zijn dat wil ik nog even meegeven Wij adviseren zowel keel als neus

inmiddels met dezelfde swab en in die volgorde

Sterkte met de drukte We hebben inderdaad ook gehoord dat Hologic kiapte heeft Ik weet eigenlijk niet waardoor dat kom wellickt ook een

ingredient uit China

10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel



368347

10 2e 1Q 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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To irivm nl] QB
I@rivm nl1

iminvws nl jminvws nl

Cc irivm nl]
m

[rivm nl] |@rivm nl] |@rivm nl]M

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 3 32 46 PM

RE GRAAG MEELEZEN Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen versie 2020 03 06 SCHOONdocx

Sun 3 8 2020 3 32 47 PM

1645u Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen versie 2020 03 06 SCHOON RIVM2 docx

Dank

afwegingskader eenduidig is qua te trekken condusie op basis van de meegenomen risico s

eens met je toevoegingen ik heb nog enkele toegevoegd Inderdaad is cruciaal dat het10 2e

Groet

10 2e

10 2e 10 2e ®rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 15 31

©minvws nl 10 2e [j
10 2«

©minvws nl

©rivm nl

To [j]

10 2e10 2e | ©rivm nlCc

E10 2» 10 2e 10 2s| ©rivm nl

Subject FW GRAAG MEELEZEN Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen versie 2020 03 06 SCHOONdocx

Importance High

@ rivm nl

I0 2e 10 2b @rivm nl

Beste 10 2e

Bij deze onze input op dit document Ik zet mijn betrokken collega s in cc mogelijk hebben zij nog belangrijke

overwegingen

Ik voeg nog ter info het concept document bij waar vanuit RIVM aan gewerkt werd mbt evenementen Ik heb

gepoogd de informatie hieruit toe te voegen aan het bijgevoegde bestuurlijk afwegingskader

Ik denk dat het belangrijk is te realiseren dat het afgelasten van evenementen vooral een symbolische maatregel is

omdat het slechts een klein deel van de contacten betreft die mensen buiten hun huishouden hebben Vanuit RIVM

werken we aan een meer algemeen document over social distancing

Wellicht is consistentie van beslissingen rondom afgelasten evenementen daarom belangrijker dan een

gedetailleerde inhoudelijke afweging door verschillende personen die tot verschillende uitkomsten kan leiden voor

gelijksoortige evenementen

Voor overleg ben ik bereikbaar op 06 10 2e

Met vriendelijke groet

m

PhD MD EPIETm

m

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases EPI

Centre for Infectious Disease Control Clb

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

©rivm nl10 2e

10 2eTel 3130

10 2e 10 {2e @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 13 00



368354

10 2e 10 2e 10 2eka rivm nl 10 2« l Qrivm nlTo

Subject FW GRAAG MEELEZEN Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen versie 2020 03 06 SCHOONdocx

Importance High

10 2eDag
We weten dat jullie hierookmee bezig zijn Kunnen jullie hier aub vandaag naar kijken omdat het morgen

besproken wordt @ BtMfeQM ik bel je even want ik heb alleen jouw nummer

Dank van VWS groet ^

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 09 32

10 2e 10 2e 10 2« 10 2s|@rivm nl |
Cc _Dienstpostbus DCC VWS DCC 5 minvws nl

Subject GRAAG MEELEZEN Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen versie 2020 03 06 SCHOONdocx

5 rivm nlTo

10 2»

Zouden jullie mee kunnen lezen op bijgaand afwegingskader voor evenementen voor gemeenten veiligheidsregio s en

organisatoren
Het zal maandag ochtend worden besproken in het IAO interdepartementaal afstemmingsoverleg Ik heb er zelf al een aantal

opmerkingen bij gezet

Ik heb^^^^vrij^S gevraagd om mee te lezen maar ik denk dat hij er in de hectiek random Brabant niet meer aan toe

gekomen is

Dank alvast

10 2«
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To irivm nl]

|@rlvm nl]Cc irivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 7 32 27 PM

Subject FW Dringend detail IC data nodig voor lopende projecties modellen zorgcapaciteit
Received Wed 3 18 2020 7 32 28 PM

covid 19 rivm 18 mrt xlsx

Hier is het

In vertrouwen deelt NICE de data die jij vroeg Het bevat op patientniveau vertrouwelijke data

Graag niet op een netwerkschijf zetten waar collegas bij kunnen die het nu niet met jou gebruiken voor jullie

hL^ttge projeeties modellen schattingen

2|en ik gaan er van uit dat je de bestanden uiteindelijk zult moeten vernietigen het is niet een bestand dat

moet gaan rondzwerven of later nog eens hergebruikt kan worden voor onderzoek We krijgen heel veel

medewerking van NICE we willen erg uitkijken dit ook niet te verpesten nu en in de toekomst

Als ik het goed begrijp gaan ze dit proberen dagelijks te sturen in eerste instantie met de hand in elkaar gezet
Wat zij niet kunnen leveren is jouw vraag over totale IC capaciteit misschien binnenkort via een ander

organisatie

Is dit zoals je bedoelde

Bij vragen mail gerust

Groeten

10 2e

Centre tor Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

@rivin nl

http www rivm nl

10 2» 10 2» @ a msterdamumc nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 06

^^^^B@amsterdamumc nl

amsterdamumc nl

|@rivm nl

@ rivm nl

To

10 2eCc

|@rivm nl

Subject RE Dringend detail IC data nodig voor lopende projecties modellen zorgcapaciteit

10 2sHoi

Bijgevoegd alvast een excel met daarin de informatie die we hebben Aangezien je al een account hebt gehad kan je toch al zien in

welke ziekenhuizen de patienten liggen Vandaar de keuze om de ziekenhuisnamen erbij te zetten maar wees er voorzichting
mee

Op dit moment hebben nog geen MDS records kunnen koppelen met online ingevoerd covid records Dit is waarschijnlijk te danken

aan het feit dat de MDS normaal gesproken alleen mag worden opgestuurd indien er een ic ontslag plaatsvind Ik ben bezig om een

koppelprogram te schrijven zodat deze automatisch de koppeling zal doen zodra er data is ontvangen

Met andere woorden de data die we op dit moment hebben is wat er online is ingevuld In het begin was er de keuze om een

geboortedatum in te vullen of een nice opnamenummer Later is besloten alleen de optie met geboortedatum te gebruiiken zodat

we de leeftijd in elk geval hebben

In de excel

Age leeftijd of null indien we geen geboortedatum hebben
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Ic opname datum

Ic ontslag datum

Dischargedto 7 mortuarium en dat betekent dus ICoverleden Overige codes staan uitgelegd in sheet 2

Sowieso hiermee regeld

Graag alleen de ziekenhuisnamen

Nu even met de hand zal nog kijken naar een meer automatische mogelijkheid maar eerst proberen de koppeling te regen tussen

de covid en mds

Gi

NttV R S ft Amsterdam UITIC
Support Universitair Modischo Contra

Ps Mijn emailadres isgewijzigd U kunt mij nu maiien op 10 2e @amsterdamumc nl Het oude adres zal na verloop van tijd vervallen

10 2e 10K2e

10 2e

Amsterdam Public Health research institute

Location AMC HM26 | Mefbergdreef 15 1105AZ Amsterdam

| E ^JHfflg^^J@amsterdamumc nl10 2e

W http stichting nice nl

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud te

verwijderen en de afzender direct te informeren Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de afzender te gebruiken ofte verspreiden

00 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent Wednesday March 18 2020 11 49

^B@amsterdamumc nlTo

10 2e 10 2erivm nl l@amsterdamumc nlCc 0

|@amsterdamumc nl

Subject Dringend detail IC data nodig voor lopende projecties modellen zorgcapaciteit

l@rivm nlH W

d0 2eHoi

Val ik weer met een nieuwe deur in huis Er is weer een nieuwe vraag

Onze modelleurs zijn continu heel druk bezig met projecties maken over hoeveel zorgcapaciteit er nodig is onder verschillende

scenarios

Een belangrijke input in hun modellen is hoe lang COVID patienten op IC liggen

Tot nu toe baseren ze dat op buitenlandse data

Ze willen nu heel graag Nederlandse input daarvoor gebruiken

Is het mogelijk om via NICE hier dagelijks data over te krijgen Ze zitten er redelijk om te springen en zouden het liefst vandaag of

morgen al Nederlandse input in hun modellen stoppen

Het gaat om

Per persoon de datum van opname en datum van ontslag of overlijden of leeg indien nog niet ontslagen en a Is het kan leeftijd

Dat zou al heel veel helpen Indien mogelijk zouden ze per patient ook graag de regio en of ziekenhuis willen weten

Ze willen ook graag weten wat detotale IC capaciteit is is dat aanvullende informatie die loopt via LNAZ

In een lijst gegoten betreft het

per patient sowieso

• opnamedag IC

• ontslagdag IC

• bij ontslag overleden of hersteld

• leeftijd
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per patient graag

• ziekenhuis regio
• onderliggend lijden niet erg precies indicator kan zijn in aanmerking voor influenza vaccin Of simpel

ja nee

• opnamedag ziekenhuis

metvriendelijke groeten

10X29

I PhD

uenfr^oITmectioiis Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and die Environment

P OiBos 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

l@rivm nl

http www rivm r l

am sterdamumc nl10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 10 39

@rivm nlTo W

10 2e 10 2» 10 2e|@rivm nl l@amsterdamumc nlCc

|@amsterdamumc nl

Subject RE Kan jij ook vandaag teleoverleg over IC zorgcapaciteit

m

10X29Hi

afgestemd staat cc We zouden graag allebei aanschuiven als het qua tijdstip luktIkheb even met

Qals technisch oor is handig voor het geval we uit moeten breiden in de registratie

10X29

Geef je het tijdstip door

Groet

10X29

10X29 10 129 @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 10 32

2eTo

i0 2e 10 29 10 29@rivm nl l@amsterdamumc nlCc

Subject FW Kan jij ook vandaag teleoverleg over IC zorgcapaciteit

Sorry iets te snel vefzondeden had nog

From

in de cc willen zetten bij deze10 [2e

10 2e

Sent woensdag 18 maart 2020 10 31

10 2e 10 2e 5 amsterdamumc nlTo

Subject Kan jij ook vandaag teleoverleg over IC zorgcapaciteit

er is zojuist een voorstel gedaan voor een overleg kan en wil jij aanhakenHoi 10 2e

Dit is het voorstel

Goedemorgen collega s
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Aan ons de schone taak vandaag om inzicht in de zorgcapaciteit geregeld te krijgen

Voorstel telefonisch overleg met

NICE https] www stichting nice nl index isp

zitook in het OMT

10 2e I0 2e

m

aanhaken is een goed idee[n

hoofd bureau LNAZ dagelijks bestuur van de LNAZLNAZ 10 2e10 2e 10 2e

10 2e

10 2e ondergetekende als• RIVM 10 [2e

Uitgangspunten
• Eea structureel regelen voor de gehele duur van de COVID 19 pandemie
• Ook daarna plukken we rivm en vws er de vruchten nog van

Agenda

• Afstemming NICE LNAZ aanvullend zijn en niet overlappend
• Wat moet er gebeuren om 100 dekking van deze registraties te krijgen
• Hoe kan VWS dat bestuurlijk ondersteunen rapportageplicht brief andere optie
• Is er ondersteuning vanuit RIVM nodig

Mis ik nog organisaties personen uitgangspunten of agendapunten

Ik loop zo even langs om te kijken wie wat doet

Groet 10 2e

Dr 10 2e

10 2e

LanaenjKe L oorcmatie mreci sziBKieDestn|o rc •

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

372Q BA Bilthoven

10 2e

I HiD

Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and die Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bildioven die Netherlands

m

m l@rivni nl

http www rivm nl

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc riil disclaimer

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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

requested to info

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu
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10 2« [j
10 2e |i 10 2e

10 {2e

10 2eTo

10 2eCc

@rivm nl]
d0 2eFrom

Sent Tue 3 17 2020 6 15 23 AM

Subject COVID 19 virus in afvalwater

Received Tue 3 17 2020 6 15 24 AM

Hierbij een vertrouwelijk bericht met eerste resultaten van de afvalwater surveillance waarover half februari is

gesproken In de literatuur is beschreven dat het COVID 19 virus ook in feces van patienten is aangetoond en dat

een deel van de patienten diarree heeft Het is momenteel nog onduidelijk in welke concentraties het COVID 19

virus via de ontlasting wordt uitgescheiden en of het infectieus is wanneer deze in de omgeving rioolwater terecht

komt Van de andere coronavirussen SARS CoV MERS CoV en de coronavirussen OC43 229E HKU 1 en IML63 is

aangetoond dat deze via de ontlasting in het milieu kunnen komen en daar ook infectieus kunnen blijven Er zijn
verschillende technieken om het COVID 19 virus aan te tonen en voor de humane diagnostiek bestaan deze

grotendeels uit het toepassen van moleculaire detectietechnieken waarmee het genomisch materiaal RNA van het

virus wordt aangetoond hiermee kunnen zowel infectieuze als niet infectieuze virussen worden aangetoond

Op 17 februari is een wekelijkse monstername van afvalwater bij Schiphol gestart Inmiddels zijn de eerste

analyseresultaten gegenereerd De eerste twee weken testen deze monsters nog negatief maar in afvalwater van 2

en 9 maart kon met moleculaire detectiemethoden COVID 19 virus RNA worden aangetoond Dit was vier dagen na

het eerste positief geteste humane sample in Nederland en zou verklaard kunnen worden door virus excretie door

potentieel symptomatisch asymptomatisch of presymptomatische individuen die Schiphol passeerden Ook

afvalwater bemonsterd op 3 en 10 maart in Tilburg testte positief voor COVID 19 virus RNA dit was dus binnen een

week van de eerste positief geteste patienten vanaf 27 februari Dit toont aan dat afvalwatersurveillance een

gevoelige methode kan zijn voor het opsporen van virusinfecties bij patienten in de open bevolking Dit hebben we

eerder laten zien voor norovirus antibioticaresistente bacterien poliovirus en mazelenvirus deze iaatste ook met

envelop net als het coronavirus Afvalwaters worden met twee verschillende qRT PCR assays geanalyseerd op

COVID 19 virus RNA om zeker te zijn van de uitslag en andere assays zoals celkweek om infectiviteit aan te tonen

en Sanger sequencing tbv confirmatie lopen nog Met deze monsternames in Amsterdam en Tilburg gaan we

voorlopig op wekelijkse basis nog door Zover wij weten zijn in de literatuur nog geen publicaties over COVID 19

RNA in afvalwater verschenen

Het waterschap de Dommel verantwoordelijk voor de RWZI in Tilburg en Evides verantwoordelijk voor de AWZI

van Schiphol zijn afgelopen vrijdag op de hoogte gesteld Eerder is al geadviseerd om de bekende persoonlijke
bescherming toe te passen dan zijn medewerkers die met afvalwater in aanraking komen beschermd tegen

pathogenen waaronder het nieuwe coronavirus

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag

10 2 sGroeten

PhD10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Centrum Infectiezsektenbestrijding CIb

Centrum voor Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie Z O

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Nederland

Email l@rivm nl
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10X2e 10 2sTo l@rivm nl] @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

m

Sun 3 22 2020 4 10 29 PM

Antw Inzet gedragsexpertise metkernteaml
Sun 3 22 2020 4 10 29 PM

10 2e10 2e

Iuteressant dank

Met vriendelijke groet

10 2«

10 2»

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10 2e

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

31 6 10 |2e

@rivm nlVan

Datum 22 maart2020 om 13 17 16 CET

10 2e 10 2e

l@nvni iil @nvm nlAan

Onderwerp FW Inzet gedragsexpertise metkemteam

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

C

10 2a

Ter info Dit in overleg met 10 2e

10 2eGroet

10 2eFrom

Sent zondag 22 maart 2020 13 13

l@minvws nl j10 2e C10 2e |@minvws nl

Subject FW Inzet gedragsexpertise met kernteamH

To

I0 2e10 2e

10 2eGoedemiddag

Afgelopen vrijdag heeft

communicatie wordt omgegaan Met het NKC hebben we inmiddels een direct lijntje ter ondersteuning maar omdat

gedragsverandering en behoud zeker als het langer gaat duren om meer vraagt leg ik graag ook lijntje met jou
Zie bijgaand

je hier al even iets over verteld begreep ik We merken dat er nu erg ad hoc met10 2e

10 2ebegreep ik dat| hem donderdag al had laten weten deze inzet te steunen Belangrijk omVan

hier nu ook op het juiste niveau beleid op in haken hierop
Kan ik even met jou sparren hierover vandaag of morgen

10 2e

Groet

10 2eFrom

Sent zondag 22 maart 2020 12 59

l@minjenv nl miflfiQI@minjenv nl

|@riymmj 7H
l@minvws nl1 |@minvws nlTo m [n

10 2e 10 2e|@rivm nl l@hva nlCc

l@radboudumc nl

Subject Inzet gedragsexpertise met kernteam KiLJIfeQj moi^i

@radboudumc nl

10 2e
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Om inschakelen gedragsexpertise in de strijd tegen corona zo snel mogelijk en op zo hoog mogelijk niveau te

krijgen ten einde de impact ervan te vergroten zijn

viaj^^hiernaar vanuit jullie NKC ook met steun van DGV DG covidl9 naar ik begreep

Vrijdagmiddag een groep hoogleraren al om tafel en aan de lijn gehad bij het RIVM

Theoretisch kader in the making Internationale kennis wordt dit weekend verder op een rij gezet En tussendoor

schakelen we ook meteen ad hoc op de vragen die via ^Hvanochtend binnenkomen

liiaiBDlen ik dit weekend doorgegaan met de vraag10 2s

ook aanwezig10 2e

Primair zetten we vanuit het kernteam

experts zowel vanuit Universiteiten hogescholen als GGD en en kennisorganisaties Vanuit het RIVM ondersteunen

we dit proces met een team gedragswetenschappers ondersteuners tevens coordineren we het verder inregelen
zodat de juiste mensen ook hier daadwerkelijk tijd in kunnen steken Tijd van^^^^
belangrijk

10 2e en ondergetekende in op snel schakelen met de beste[n

hiervoor is zeer10 2e

Primaire linking pin voor communicatievraagstukken vanuit het NKC is 10 2e

Ik ga hierover ook contact zoeken met VWS beleid hoe ook die lijn goed aan te schakelen En reflectie te vragen op

ons voorstel om een Nationaal Kernteam Gedragsexpertise toe te voegen aan het landelijke COVID19 strijdplan

Intussen zijn we volop gestart en staat onze NKG app groep niet meer stil

Lijst met experts wordt nu opgesteld op thema doelgroep zodat we vanuit NKG snel door kunnen schakelen

Succes tot spreeks mails apps

Met hartelijke groet mmmma

Mede namens

10 2s

H
■Mbr

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM | Centrum Gezondheid en Maatschappij
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven Postbus 1 postbak^^ I 3720 BA Bilthoven

10 2e 10 2s

T 31 MEMM secretariat | M 31 6|
Werkdagen

^

1° [2e |@rivm nl I Tw @|E 10 2e10 2e

10H2e

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Kennis attenderingen oa via deze twitter accounts @VZinfoNL @GezondIevenNL @GezondeschoolNL en @DuurzameZorg tips welkom
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rivm nl]10 2» 10 2«l t10 2eTo @rivm nl]
10 2e

10 2e
grivm nl]10 2e

From

Sent Tue 3 31 2020 1 20 15 PM

Subject RE COVID in kerkgemeenschappen uitbraak onderzoek

Received Tue 3 31 2020 1 20 16 PM

Ja inmiddels zie ik op verschillende protestante websites al staan dat ze bijeenkomsten compleet afraden ondanks

de 30 personen regel van de overheid

Met is ook wel heel lastig een goede controle groep te vinden Ik denk wel dat we het goed moeten documenteren

iiMTM3i ik bel je straks om over dat case report te hebben en over al die triage vragen waar ik enorm in

achterloop

Groet KltlTfeBl

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 14 41

10 2e

[10 2e

10 2e 10 2» 10 2» 10 2e|@rivm nl |@ rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE COVID in kerkgemeenschappen uitbraak onderzoek

We hebben in het RT al aan meegegeven dat dit besproken moet worden mbt de maatregelen
Ik betwijfel ook sterk of een case control onderzoek nodig Een case report waarbij clusters rondom een

kerkbezoek binnen de kerkgemeenschap worden getoond en een goede tijdslijn van contacten en start ziekte

retrospectieve beschrijving lijken mij voldoende ondersteunend bewijs
zullen we hier nog even over bellen10 2e

Gro et

10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 13 50

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

@rivm nl

Subject RE COVID in kerkgemeenschappen uitbraak onderzoek

Ik denk datlilfliepldat wel zou willen doen Wel vraag ik mij af of het niet evident is dat dit niet de bedoeling is en er

los van onderzoek wel tot deze conclusie gekomen kan worden

Ik heb ook even nagezocht welke gemeentes er in Pienter zijn opgenomen en waar dus nu ook mensen voor zijn

aangeschreven We hebben daar niet specifiek naar geloof en kerk bezoek gevraagd maar uit de eerdere

vragenlijst destijds hebben we wel info mbt kerkelijke gezindte Ik heb de kaart van pienter gemeentes inclusief

lage vaccinatiegraad bij gevoegd helaas geen goeree overflakkee erbij maar wel bv nunspeet en zwartewaterland

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 10 03

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl | grivm nlTo

Subject FW COVID in kerkgemeenschappen uitbraak onderzoek

Hoi 10 2e
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Het lijkt me de moeite waard om een uitbraakonderzoek te doen met a Is hypothese dat kerkbezoek een RF is voor

COVID 19 »MTw31jS begonnen in een vph het lijkt me goed het mn te richten op de open bevolking Is het een idee

te vragen om hierbij betrokken te zijn Het is denk ik belangrijk om het beleid te ondersteunen

dat kerkgang met 30 personen is nu toegestaan ook te verbieden

10 2e

Groet muTwai

10 2e 10 2e @ rotterdam nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 01

|@rivm nlTo mj m

10 2» |@rotte rdam nlCc

Subject RE COVID in kerkgemeenschappen

Dank We zijn met een paar GGD epidemiologen bezig met onderzoek naar de uitbraak op Goeree Overflakkee Begon met een

kerkdienst binnen een verpleeghuis Op de landelijke kaart zag ik inderdaad meer bijbelbeltgemeenten oppoppen Vandaar de

gedachte of die GGD’en hier ook naar zouden kunnen kijken Het is wel bijzonder vind ik dat dit nu zo opduikt in de statistiek

Mocht ik tijd hebben dan probeer ik dat na te vragen Zo direct stap ik in de auto richting het verpleeghuis voor OMT aldaar Ik heb

Wim belooft gevraagd mee te denken als we iets op papier hebben maar misschien is iemand anders binnen EPI ook geschikt om

eventueel mee te sparren op inhoud

Ik doe 10 2e in cc om dat zij het onderzoek nu trekt

Met vriendelijke groet

10 2e

Arts Maatschappij Gezondheid infectieziektebestrijding
Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling
GGD Afdeling Publieke Gezondheid

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 UP Rotterdam

Telefoon 06 |
Website www rotterdam nl

10 2e

10 2e»

Werkzaam op

Van

Verzonden maandag 30 maart 2020 15 18

Aan

Onderwerp COVID in kerkgemeenschappen

10 2e @ rivm nl

10 2S 10 2e @rotterdam nl

10 2eHoi

3a er lijkt een hogere incidentie te zijn in een aantal bible belt gemeenten op het sterfte kaartje is het het beste

te zien zie pdf rivm website https www rivm nl documenten epidemioloaische situatie covid 19 in nederland

30 maart 2020

Informeel hoorde ik dat op sommige plekken kerkdiensten in kleine kring lang zijn doorgegaan Zingen lijkt me een

hele belangrijke factor En dus ook in media verhalen van dominees en koren die positief waren

Is in buitenland ook veel gerapporteerd Singapore korea

Laat maar weten of ik mee kan denken

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 15 13

10J 2e 2« 10 2e@rivm nl |B@rivm nl l@rivm nlTo [n m Qj

10 2e 10 2e|@rivm nlm m m

rivm nl

|@rivm nl10 2e 10 2e I0 2e|@rivm nl |
l@rivm nl

Cc
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Subject RE Sitrep 30 3 2020 ter controle

Tav bible belt

giMTEEiiiq vanuit GGD Rotterdam vandaag op Goeree Overflakkee en gaat onderzoek doen naar verspreiding binnen

kerkgemeenschap Hij vraagt zich af of dit ook elders speelt bv de hoog incidentie bible belt gemeenten in

Overijssel

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 11 30

|@rivm nl I

|@rivm nl B

10 2a 2e 10 2e

10 2e

|@rivm nlTo m

B@rivm nl

|@rivm nl

| g rivm nl10 2eU| rivm nl |
B@rivm nl

Subject RE Sitrep 30 3 2020 ter controle

Cc

M m

Dank je|mi£g] dit ziet er goed uit ik heb geen opmerkingen over de getallen

Duiding
• Nog steeds is het zo dat het aantal overledenen IC en ziekenhuisopnames minder snel toeneemt dan je
zonder maatregelen zou verwachten Er

• In Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag
• In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames zich voort

• In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames Of er sprake
is van een toename of afname is niet goed te beoordelen mede door rapportagevertraging
• Met name in een aantal gemeenten in Noord West Gelderland en Zuid West Overijssel is de aantal gemelde
en overleden COVID 19 patienten naar rato van het aantal inwoners relatief hoog

Voor verdere duiding heb ik nog een paar wensen geen haast

• Er zijn 37 overlijdens zonder comorbiditeit wat is de leeftijdsverdeling groffe categorien en Ift range hier

• Een overzicht van overlijdens naar provincie zoals op pag 4 zou kunnen helpen de trends wat beter te

kunnen schatten

• Ik heb het idee dat ik een bible belt patroon begin te zien buiten Brabant Limburg We zouden de

incidentie van opnames en overlijdens kunnen vergelijken tussen de bible belt gemeenten en andere

gemeenten buiten Brabant Limburg Ik kan zoeken naar een lijst bb gemeenten Uit de media hoorde ik van

dominees en koren die positief zouden zijn dat kan zeker een factor zijn

Ik loop even bij|mj£^langs om na te gaan of ze het eens is met de duiding

Groet IMfcBI

10 2e E t1° 2s @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 10 42

10 2e I0 2e 10 2e[@nvminl rivm nlTo

I
10 2e 10 2«

10 2e

|@rivm nl

@rivm nl

@rivm nl B

M 10 2e

TSflffilHBl l@rivm nl ESI10 2e 10 2eCc M m

m l@rivm nl
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Subject Sitrep 30 3 2020 ter controle

Beste alien

Hierbij de bestanden van vandaag ter controle

Graag hoor ik of jullie ideeen hebben voor de duiding van vandaag meest relevante output om uit te lichten op de

website

Groetjes

10 2e

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30 ■iiaieQM

irivm nl

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Vindt u deze informatie onduidelijk V\fij geven graag

Geef het door aan de afzender wanneer deze e mail ni

een toelichting
et voor u is en verwijderdit bericht
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To |@rivm nl] lrivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 12 16 54 PM

FW Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Tue 3 31 2020 12 16 55 PM

Gisteren bespraken we dus bij EPI staf mogelijke onderwerpen tav GR Daar kwamen we ook niet meteen uit

Mogelijk voIgt er dus nog iets t a v pneumokokken

Verder denk ik zelf dat juist ook andere medische zaken die geraakt worden door covid relevant zouden kunnen

zijn om te bekijken Wat is de omvang Hoe kan hier straks mee omgegaan worden Dat zou dan meer iets zijn om

ir^^fetemmin^TTe^ndeiMT^er VPZ CVB te doen want daar worden die zaken al opgepakt begreep ik van

10 2e

From 10 2e @rivm nl

Sent maandag 30 maart 2020 14 02

HI“3
r 10 2e @rivm nlTo m

10 2B 10 2el@radboudumc nl |@gr nlCc

10 2b

Subject RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Beste 1° 2e

Dank voor je snelle reactie het is mij nu geheel duidelijk We gaan het intern bespreken eens kijken of er ideeen

leven hier

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2eWerkdagen |

Kamer||£2]£SI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Telefoon^HIfi
Telefoon mobiel |
rijksvaccinatieprogramma nl

rvp nl

m

10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 13 08

Aan

|@gr nl B
J@gr nl

10 2» 10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

rivm nl

J
l@radboudumc nl

IH
10 2e 10 2e |@gr nl

410 2» |@gr nl

Onderwerp RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Veel dank voor je reactie

Je hebt uiteraard helemaal gelijk de CIb OMT BAO structuur is leidend tijdens de uitbraak

Het is dan ook zeker niet mijn bedoeling activiteiten van de Gezondheidsraad te starten die daarmee zouden kunnen

interfereren

Ik doelde met mijn verzoek aan de commissie op de iets langere termijn waarbij advisering over toekomstige vaccinatie en

andere immuuninterventies kan plaatsvinden zoals gebruikelijk in bijvoorbeeld de Commissie Vaocinaties in afstemming met

RIVM en andere partijen
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Harteliike groet
10 2e

B

Gezondheidsraad

10 2etel

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

www qezondheidsraad nl
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10 2« I0 2eTo @rivm nl]

@rivm nl][jj

Cc uIHDa@rivm nllM

From

Sent Sun 3 29 2020 3 09 18 PM

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Sun 3 29 2020 3 09 19 PM

m

Received

Langdurige ziekenhuisopname voorafgaand aan meldingsdatum kan natuurlijk prima een nosocomiale infectie zijn
Ik heb de OSIRIS vragenlijsten bekeken van de top 4 diepst negatieve nummers die bevestigen dat idee

Bijvoorbeekd bij de patient met IKl Ligt sinds januari in het ziekenhuis Is 2 weken geleden ook getest op corona toen

negatief
Of bij de patient metM
Ohr |l oiim opijosipm on voord^l 3 v«d kljtWen boijonnon ivrn

null grata It m ur niat piedcs duidalijk op walk moment

Gr et

29 3 2020 k pt do datum van cte ziekanhubopnama februari En g^aag

Indian mogeljk de datum van de laboratorlum uitslaq nog Invullen

Daaina FPlietaur maiden Dank M

Groet MdMM

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 03

B@rivm nl

|@rivm nl

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

i 2e4y@riVm nl |
Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

CC

Hoi 10 2e

Dat verduidelijkt het

Uit de excel sheet kan ik dus niet halen hoeveel er brand new zijn en bij hoeveel de status veranderd

Vandaar dat ik data uit excel niet kon rijmen met de groene aantallen in de figuur vandaag Ter illustratie

• Er zijn maar 7 van de 419 gehospitaliseerde patienten van wie we datum opname ziekenhuis weten waarbij
de datum opname na meldingsdatum ligt

Er zijn 125 205 gehospitaliseerde patienten gemeld op 28 mrt waarvan we zkhopnamedatum weten Zie

verdeling dagen tussen ziekenhuisopname en melding hieronder 59 betekent dat opname 59 dagen voor

melding lag dus eind januari Lijkt me sowieso goed om te checken of dat klopt

Ik kon deze info dus niet rijmen met de grafiek van vandaag waarbij je ook patienten ziet met bijv 8 en 9 dagen
verschil tussen opname en melding Maar nu snap ik het

Morgen verder overleg Geniet van het kleine resterende deel van het weekend

Groeten

l° 2e

10 2e 5 rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 37

10 2e

@rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nl @rivm nlCc [0

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Ter info
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Nieuwe ziekenhuis opnamen melding ziin meldinqen onder een van de onderstaande twee condities

1 Brand nieuw osiris melding met ziekenhuisopnamen Ja

of

2 Oud Osiris melding die vroeger nieten het ziekenhuis was ziekenhuisopgenomen_gisteren Ja maar

nu wel ziekenhuisopgenomen _vandaag Ja

Osiris nieuw melding

Brand nieuw Osiris melding
Osiris nieuw overleden melding

1 Brand nieuw osiris melding met overleden Ja

of

2 Oud Osiris melding die vroeger niet overleden was Overleden_gisteren Ja maar nu wel

Overleden_vandaag Ja

Osiris nieuw ziekenhuisopgenomen melding

1 Brand nieuw osiris melding met ziekenhuisopgenomen Ja

of

2 Oud Osiris melding die vroeger nieten het ziekenhuis was ziekenhuisopgenomen_gisteren Ja maar

nu wel ziekenhuisopgenomen _vandaag Ja

Groet

10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 22

rivm nl 10 2e 10 2e |10 2sprivm nl privm nlTo m

10 2e i@rivm nlCc

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Inderdaad heel fijn als zulke variabelen deze week gemaakt kunnen worden

Laten we dat samen uitvogelen

Ter overweaina dus niet om vandaaa op te lossen verhelderenj

Ik dacht dat we in beeld wilden krijgen hoeveel statuswijzigingen gemelde patient zkh opname gebeurd zijn
binnen de categorie melding niet vertraagd Dat zijn er slechts 7 532

8 C 0 E f G

1 OSIRIS MELGGOOntvDt_vif NCOVdal le khopn_ MeMtnt Meldtn T rtr agd_JA Nee

u tiDIT€EJ1

15 ■ilfllltM

K

2020 0315

2020 03 M

2020 03 24

2020 03 22

2020 03 13

2020 0303

2020 03 18

2020 03 14

2020 03 20

2020 03 27

2020 03 25

2020 03 17

2020 03 08

2020 03 23

1 Nee

1

3 Nee

3 Nee

Nee

5 Nee

5 Nee

419 10 1d |
10 1d420

Maar ik weet niet of nieuwe melding alle statuswijzigingen omvat

Bijvoorbeeld statuswijziging ziekenhuis 9 sterfte wordt dat nu in R gelabeld als nieuwe melding
Misschien niet als nieuwe melding betekent dat wij als RIVM pas 24 uur zicht hebben op die melding

Nogmaals dit schrijf ik om het te laten bezinken kunnen we er morgen mee aan de slag
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Groeten van 10 2e

10 2e E 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 04

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2el@rivm nl l@rivnn nlTo

@rivrrvjTl
10 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Hoi 10 2e

Hierbij de linelist van de nieuwe ziekenhuisopnames inclusief verschil tussen melddatum en ziekenhuisopname
datum

74 532 heeft een meldingsdatum voor ziekenhuis opname 14

345 532 heeft een meldingsdatum na ziekenhuis opname melding is dus vertraagd 65

Van de rest 113 532 is datum ziekenhuisopname onbekend

Het zou handig zijn als we morgen de variabelen oud nieuw thuispatient ziekenhuisopname overleden ICU in

kunnen bouwen in het script zodat deze variabele beter beschikbaar en werkbaar is

We zouden dan ook kunnen besluiten hoe we de verschillen het best standaard kunnen weer geven in het dagelijks
rapport en of sitrep tabel grafiek of percentages in tekst

Het verschil tussen de 532 en 529 uit onze rapportage hebben we kunnen verklaren

532 zijn alle nieuwe ziekenhuisopnames sinds gisteren Maar sinds gisteren zijn ook 3 ziekenhuisopnames in Osiris

gecorrigeerd van Ja naar Nee

Het absolute verschil met gisteren is dus 529 maar het aantal nieuwe ziekenhuis opnames sinds gisteren is 532

Groetjes ^^J en met dank aan

10 2e

10112B

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30 MiliflSM

iBPlTl8CT@rivm nl

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 14 01

2e 10 2e 10 2l@rivm nl ^B@rivm nl |
H^SjMyrnm]

@rivm nlTo

Cc [m

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Inderdaad is de proportie dieltiaiaalnoemt van belang
Ik was op zoek naar een linelist van patienten van wie gisteren bekend is geworden dat deze in het ziekenhuis zijn

opgenomen In de linelist zou ik dan graag per patient dan meldingsdatum en ziekenhuisopname zien om het

verschil hier tussen te kunnen bekijken en dus welke proportie na melding in het ziekenhuis zijn opgenomen

Groeten

10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 50

rivm nl 10 2e 10 2e 10 2e 10» 2e|@rivm nl l@rivm nlTo

10 2s @rivm nlCc

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020
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Bedankt voor deze overzicht Zou je ook de proportie kunnen berekenen van a lie nieuwe ziekenhuisopnames sinds

gisteren die na meldingsdatum in het ziekenhuis waren opgenomen Ik geloof dat ook deze cijfer van belang is

Groeten itMKDi

10 2e K 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 32

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e|@rivm nl @rivm nlTo m

1 29 10 2el@rivm nl @rivm nlCc

Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

Hoi 10X2e

Zie in het bijgevoegde excel bestand een overzicht van de meldmc^sdaturns en ziekenhuisopnamedatums van de

NIEUWE ziekenhuisopnames sinds gisteren o a met hulp van

N 529 in sitrep en rapport helaas hebben we N 532 in dit overzicht we zien zo niet waar dit verschil van 3

vandaan komt maar interpretatie blijft gelijk
We proberen dit nog even uit te zoeken

10 2e

Groeten IffljBI

m

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30 EESD1

HBffigi@rivm nl

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 12 51

|@rivm nl [
Subject RE COVID 19 SitRep 29 03 2020

10 2e g 10 2e 10 2e 10 2e l@ rivm nlTo

Hoi 10 2e

Goed werk weer

Ik zit nog niet in de covid 19epi maillijst Zal ik vragen mij aan toe te voegen

Willen jullie mij vandaag ajb in de loop houden qua afstemming met communicatie over wat er aan duiding op de

website verschijnt

Dank

i

From covid 19 surveillance j
Sent zondag 29 maart 2020 11 44

To LCI Voorwacht j

10 2e l@rivm nl

10 2e 10 2erivm nl rivm nl

10 129 l@rivm nl IiffiSSJ@rivm nl

|@rivm nl B

|@rivm nl

10 2eCc IDS ddmicrobioloog
rivm nl

|@rivm nl

10 2erivm ni |@rivm nlm m [ij m m

10 2rivm nl rivm nl

l@rivm nl

l ffi5SB@rivm nl |
y

t ri\ m nk B

^J^rjvjTT nl

^nvminl covid 19 surveillance

^ ©nvmmb

l@rivm nl M

10 2e @rivm nl l^riwm nl~ TO

10 2e |@rivm nlm m

@rivm nl

Subject COVID 19 SitRep 29 03 2020

Beste collega s

De volgende documenten voor 29 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden
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de SitRep inclusief dagverschillen

opgeschoonde gegevens

het rapport voor de RIVM website

NB

In de SitRep excel staat op tabblad 2 Overleden_Oorzaak een correct neqatief aantal bii het aantal nieuwe overlijdens met

onbekende doodsoorzaak Dit komt door herstel acties van fouten in OSIRIS meldingen

Duidinq door

• Het aantal gemelde en dus bevestigde patienten is nu voor het eerst boven de 10 000 Nietalle patienten
worden getest dus onderschatting van totaal aantal patienten maar wordt misschien wel opgepikt
• Het aantal nieuwe IC opnames NICE data ligt op ongeveer 100 per dag Door de lange ligduur van een

groot deel van de patienten stijgt het totaal aantal patienten dat op een gegeven moment op de IC ligt met

ongeveer 80 per dag
• Er is een toenemend aantal in het ziekenhuis opgenomen patienten die voorheen al bij het RIVM gemeld
waren als bevestigde COVID 19 patienten Het is op dit moment niet duidelijk of dit vooral patienten zijn die

pas later na diagnose in het ziekenhuis zijn opgenomen of die al wel meteen in het ziekenhuis zijn

opgenomen maar waarbij deze informatie nog niet bekend was op het RIVM

EPI |
kunnen melden voor 14 uur

10 2e

10 2e | probeert hier nog een snelle analyse op te doen zodat we er iets meer over

Groeten

10 2»

Voor evt vragen EPI coronatelefoon 06 1 10 2e
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10 2e |j 10 2e

t1° 2e

To @rivm nll
10 2e 10K2eCc @rivm nl] irivm nl]

[| 10 2e @gma il com]
10 2eFrom

Sent Sun 3 29 2020 12 55 38 PM

Subject RE aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit
Received Sun 3 29 2020 12 55 44 PM

Beste 1Q 2e

Heb zitten meerekenen en hier is een voorlopig antwoord voor een orde van grootte We denken dat voor de

komende tijd de incidentie in dezelfde orde van grootte blijft als die nu is We denken dan aan een incidentie van 5

000 nieuwe infecties per dag enorm onzeker

Dan verwachten we onder de hoog risioo groep zo n 1700 nieuwe infecties per dag opnieuw enorm onzeker

Hiervan zullen enkele honderden positieve testen geven per dag want niet iedereen heeft klachten niet iedereen

met klachten zoekt zorg op

Met modellen kunnen we niets zeggen over benodigd aantal testen voor degenen die geen COVID 19 hebben dat

zullen er meer zijn duizenden per dag

Op basis van virologische dagstaten zitten we nu op zo n 4000 testen per dag waarvan een kwart positief Dat zit in

eenzelfde orde van grootte

Mijn inschatting is dat je het beste antwoord krijgt als je op basis van het huidig aantal testen per dag uit

viriologische dagstaten gaat inschatten op basis van expert kennis of het nieuwe testbeleid meer of minder testen

vraagt

Hopelijk helpt dit jullie verder

Vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10» 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 11 33

10 2e 10 {2e @rivm nlTo

£10 2a 10 2e 10X2 10 2e 10 2b|@rivm nl |@rivm nlCc

10 2e @gmail com

Subject aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit

Ben vanochtend gebeld door VWS met een dringende vraag over testbeleid en testcapaciteit Aan het testbeleid

werkten we al sinds 2 dagen met een aantal experts

Morgen in het OMT willen we het testbeleid verruimen obv bijgesloten voorstel Er is een kip ei vraag over wat de

benodigde testcapaciteit is in NL en wat een testbeleid is dat past in die capaciteit We komen er niet uit tenzij we

iets meer inzicht hebben in benodigde tests per scenario fase van de uitbraak

Zou iemand van jou dit bovenstaande testbeleid kunnen omzetten in benodigde capaciteit aan tests voor de

komende weken per dag Voor de risicogroepen hebben we ouderen 70 en mensen met onderliggend lijden

ongeveer de groep voor de griepprik

En dan is het de vraag hoe we uit dit scenario komen en wat strenge containment betekent iedereen met klachten

testen contacten met klachten testen voor de testcapaciteit Is dit iets wat de scenariogroep op zich zou willen

nemen

Mogelijk heb je of heeft iemand uit jouw afdeling dit al gedaan zo niet dan is het wel noodzakelijk dat we

dinsdaq weten wat de orde van grootte is van het benodigde aantal tests is per dag voor de komende weken

rekening houdend met de indicaties die in dit document staan

Alvast bedankt en tot morgen

10 2e | 10 2eProf dr

10 2
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10 2

Athena Institute Free University Amsterdam

10 2eI 31 0 | www rivm nl

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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@rivm nl] MUaiH3MMUiHHDM@rivm nll10 2eJ I 10 2«

10 2e || 10 2e

M

To |@rivm nl]
Cc B@gmail com]
From

Sent Sun 3 29 2020 10 20 51 AM

Subject RE aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit
Received Sun 3 29 2020 10 20 52 AM

Deze vraag gaat ook de Taskforce diagnostiek met VWS RIVM en NVMM

Mijn vraag vrijdag aan

is en welke knelpunten er bij welke vraag naar testen ontstaan hangt af van hoeveel vraag afh van testbeleid er

over testbeleid en scenario s ging ook precies hierover Of de testcapaciteit voldoende10 2e

is

10 2e 10 2e

10 2» 10 2e 10 2» 10 2e

10 2« 10 2a 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2« 10 2» 10 2S 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbet

10 2e
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Dubbel
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10 2e

10X28

10 2«To @rivm nl] |@rivm nl]Mj

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 2 14 44 PM

RE Report COVID 19 Aruba 1 18

Fri 3 27 2020 2 14 45 PM

Ik heb even kort met ttmifeai overlend handigst is toch om vanuit Osiris een update te maken

De BES gaat zelf invoeren in Osiris zodra ze bevestigde gevallen hebben

De andere eilanden werken met een casusregister dat Bffil dagelijks ontvangt Via de app wordt dat dagelijks
nagevraagd door

• Self quarantine
• Self isolation

« Number tested

• Positive

• Negative
• Pending

|aan de eilanden aantalllen worden teruggestuurd in dezelfde app IHR network Carib10 2e

Groetjes kiioteeim

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 13 47

10 28 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Report COVID 19 Aruba 1 18

|@rivm nlTo

Hoi

Lijkt mij goed om bijvoorbeeld wekelijks op een vaste dag een update te geven van aantallen patienten aangevuld
met zkhopname overlijden en evt kenmerken patienten
We kunnen dan handmatig een stuk tekst inbouwen of een script inbouwen naar een dataset

Groeten

10 26

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 13 20

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e

@rivm nlTo

@rivm nlCc

Subject RE Report COVID 19 Aruba 1 18

Fijn als jij dat kan doen Prioriteit is dan om de gegevensbronnen goed in beeld te hebben Osiris voor BES en

PAHO systeem voor CAS Worden er casus registers bijgehouden op de eilanden

Het rapport over de cases in Aruba behoeft denk ik als eerste stap aggregatie

We kunnen er inderdaad naar streven dit te integreren in de EPI rapportages ik kan meekijken met de concepten
Omdat er waarschijnlijk handmatige aanpassingen nodig zijn is het niet haalbaar dat dagelijks te doen misschien

streven naar 2 maal per week

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 10 15

10 2e 10 2e 10 2» 10 2»l@rivm nl |@rivm nlTo

Subject RE Report COVID 19 Aruba 1 18

Hi 10X28

Ben net gevraagd door

versie 1 van een epi overzicht CAS BES

om vandaag descriptieve epi in kaart te brengen voor de eilanden in een soort10 2e
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Vanmiddag gaan we bellen met de eilanden Begreep dat er ook een cluster is op Aruba in een GGZ instelling Lijkt

mij fijn om het e e a te integreren in de rapportages

Groetjes

10 2e 10 2e
p rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 09 36

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eI Srivm nl @rivm nlTo

Subject RE Report COVID 19 Aruba 1 18

maandag een apart OMT voor

laten we bespreken of we ook periodiek meldingen CAS BES zullen opnemen in de EPI rapportages10 2e

Groeten

10 2e

10 2e 10 2s 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 08 20

10 2e 10 {2e 10 2e 10 129| 5 rivm nl S rivm nlTo

Subject Fw Report COVID 19 Aruba 1 18

Situatie met beschrijving van de eerste 18 gevallen op Aruba Hoe gaan we hier verder mee binnen epi Groetjes 10 2e

10 2eFrom

Sent Thursday 26 March 2020 22 51 16

To

10 2e 10 [2«|@despa gov awCc H

Subject RE Report COVID 19 Aruba 1 18

Dag
Dank je wel

Dat zijn er al aardig wat helaas ik hoop dat er niet te veel bij komen maar ben bang

10 {2e

Ik zal vragen om ze qua eerste ziektedagen en precieze reishistorie wanneer waar op een rijtje te laten zetten

door 10 2e

Ik hoop dat zij een helderder beeld van de epidemiologie kan schetsen als dat ok is voor jullie
Dan weten we misschien ook beter wat ons nog te wachten staat

gaat dat lukken

Met vriendelijke groetf

10 2e

10 2e 10 129 @despa gov awFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 21 11

10 29 10 2e 10 2e[@ rivm nl @rivm nlTo m

10 2e|@despa gov awCc [n

Subject Report COVID 19 Aruba 1 18

As requested

MVG

10 2e M Sc

Policy Advisor

Department of Public Health Aruba

Caya Ing R Lacle 4 Oranjestad ARUBA
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|@rivm nl]10 2e 0 2To @rivm nll
l 2eirivm nll irivm nl]

|@rivm nl]

m

Cc |@rivm nl]
From

Sent

m

Wed 3 25 2020 1 28 25 PM

Subject RE Op RIVM website ook modeloutput Re prognose

Wed 3 25 2020 1 28 25 PMReceived

Mooie initiatieven

Een onderscheid voor collega s waaronder wij LCI professionals LNAZ NICE al dan niet achter de inlog mogelijk
niet alle modellen en publiek tamelijk eenvoudige plaatjes met duidelijke uitleg is handig denk ik

Voor het publiek kan het dan morgen mooi voor t eerst met de dagelijkse update mee Dan is er vanmiddag
voldoende tijd om dat voor te bereiden We zijn vandaag namelijk te laat daarmee

10 2eGroetJ

10 2s I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 13 40

10 2b 10X29 10 2s 10 2e]|@rivm nl |@rivm nlTo

^rivm nl

10X2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc

|@rivm nl

Subject RE Op RIVM website ook modeloutput Re prognose

m

Hoi allemaal

overlegt nu met en
10 2e welke figuren met duiding we vandaag nog op de RIVM website kunnen

plaatsen aangezien iedereen hier nu begrijpelijk veel belangstelling voor heeft Zou 2x per week geupdate kunnen

worden dagelijks heeft geen zin Zodra er regionale schattingen zijn kunnen die wat mij betreft ook op de RIVM

website terecht moeten komen en niet bij NICE LNAZ Als er nog specifieke vragen zijn vanuit NICE kunnen we

kijken of die wel achter hun inlog moeten komen of ook gewoon openbaar kunnen

10 26

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 13 20

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nlTo

rivm nl

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

^^^^^^^J@rivm nl

Subject RE Op RIVM website ook modeloutput Re prognose

Lijkt me wel zeer relevante informatie waar de intensivisten zelf duidelijk veel behoefte aan hebben Een als we dat

kunnen aanleveren moet we dat toch zeker doen

Kamer dat er natuurlijk veel onzekerheden zijn b^H^ietrouwbaarheidsintervallen maar na tonen van de plaatjes
op nationale TV zou het raar zijn hier geen vervolg aan te geven op onze website

benadrukte vanochtend ook al in briefing voor de Tweede10 2e

10 2e 10 2e o rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 13 13

10 2e 10 126 10 29 10 26|@rivm nl l@rivm nlTo In

@rivm nlm

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

^^BE[^a^B@rivm nl

Subject RE Op RIVM website ook modeloutput Re prognose

Hoi 10 2e

Zie ook

https www tweedekamer nl sites default files atoms files 20200325 briefing coronavirus tweede kamer presen

tatie rivm pdf
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Ik eens dat het goed zou zijn iets te laten zien van het modelleerwerk Daar vraagt communicatie ook om

is daar volgens mij ook mee bezig We moeten nog kijken wat dan precies want wat NICE vraagt is niet

per se hetzelfde a Is wat op de site zou moeten

10 2een

Groeten

From

Sent 25 March 2020 13 01

10 2e

To

Cc m

Subject Op RIVM website ook modeloutput Re prognose

llHJIfeQl Wellicht hebben jullie hier vandaag al over gesproken maar kunnen er frequente korte samenvattingen
van de schattingen van de modeleurs op de RIVM website webreport
Dan bevestig je maak je voor de hele wereld tastbaarder beroepsgroepen bedrijven publiek niet modelleurs bij
RIVM dat hier ook oontinu schattingen gemaakt en wat die ons elke dag zeggen

Niet alleen vanuit NICE is er behoefte en om te voorkomen dat allerlei bedrijven in gaten gaan springen maar met

^^^^^|heb ik even kort gesproken en ik begrijp dat ook voor meer mensen van LCI het fijn zou zijn om deze

getallen dagelijks te kunnen zien Nu loopt dat input van modelleurs naar direct naarjmjj^5
Groeten

10 2e

r^^^^J@amcterdamumc nl10 2eFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 12 46

10 2e 10 2e 10 2ek®nvmj]J @rivm nlTo

H0 2» @ a msterdamumc nlCc

Subject RE prognose

Dank voor het delen Interessante informatie maar wat het mooiste zou zijn is als er ergens voor de intensivisten dit zouden

kunnen presenteren

Ik weet niet goed hoe maar het eenvoudigste zou zijn per dag iets als

25 3 2020

Schatting landelijke piek 15 april [2 28 april 95 CI]

Schatting aantal COVID 19 patienten op de 1C 1350 [1250 1550 95 CI]

Zou zoiets kunnen En dan ook liefst automatisch dat wij dat van jullie downloaden net als dat jullie onze data downloaden

Anders zou het wellicht 2x per week handmatig geupdate kunnen worden

Groet

t0 2e

Original Message—
10 2e 10 2e kSrivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 11 40

10 2e 10 2eamsterdamumc nl k5rivm nlTo m

[10 2e kSamsterdamumc nlCc rn

Subject RE prognose

10 2eBeste

Een waaier aan voorspelde curves van onze hand staat op slide 12 van deze presentatie die net voor de Tweede
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Kamer heeft gehouden

10 2g
5

Dit is landelijk Gemiddeld genomen zien we de piek half april op ongeveer 1350 IC opnames door Corona maar zoals je in de

figuur kan zien is er wel onzekerheid

Groeten

S

Original Message—
10 2e |@amsterdamumc nl]From

Sent 25 March 2020 07 22

10 2eTo

Cc

Subject FW prognose

Beste 10 2e

Zie vraag hieronder Er is behoefte bij intensivisten om beeld te krijgen over de datum van de verwachte IC piek en hoe hoog die

piek dan zou zijn Volgens mij is dat hetgeen jij modelleert Zou het mogelijk zijn om jouw uitkomsten in ons actueel overzicht op te

nemen Achter de login Of kan jij jouw model delen zodat wij het in de software opnemen uiteraard beide opties met

bronvermelding Of is er een piek waar jij dit publiekelijk publiceert zodat we daar naar toe een link op kunnen nemen

Ik merk dat allerlei private commerciele niet commerciele partijen met deze vraag bezig zijn Dus zou m i mooi zijn als we de

officiele RIVM resultaten hierover kunnen delen met de intensivisten

Hoor het graag

Groet

E

■Original Message
10 2e |@upcmail nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 22 20

To BBH^^^amsterdamumc n^

@amsterdamumc nl

IC 2e

10 2eCc m

Subject Re prognose

Mijn dochter heeft het gedaan slimme RUG studente en daar werd ik niet blij van piek op 12 april 2100 1C patienten

tegelijkertijd met alleen al COVID en dan nog de gewone 1C patienten

Op 24 mrt 2020 om 22 10 heeft ^^^@amsterdamumc nl het volgende geschreven

Excuses voor de late reactie

Het is een beetje gekkenhuis op dit moment en we proberen op dit moment met name de registratie ook voor opnamen

buiten de 1C goed op gang te krijgen
Ik heb je vraag meegenomen naar de SE ers maar ik vrees dat we op dit moment niet aan toe komen om dit netjes voor elkaar te

krijgen

Het staat wel op onze lijst
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Groet

10 2e

•Oorspronkelijk bericht

10 2e |@upcmail nlVan

Verzonden zondag 22 maart 2020 17 01

Aan ^^|@amsterdamumc nl

Onderwerp prognose

10 2e

jullie hebben veel knappe koppen bij NICE naast jijzelf natuurlijk Als je het aantal gelijktijdig op IC aanwezige

patienten bekijkt in jullie dagelijkse rapportage dan kan je postuleren dat dat een Gausse curve gaat opleveren Als je de huidige

aantallen bekijkt dan kan je vast berekenen op welke dag hoeveel patienten er gelijktijdig op ICs liggen met COVID Natuurlijk de

voorwaarden dat het zo n verloop kent

10 2eBeste

Ik zou wel heel benieuwd zijn naar die curve en de top en de datum daarvan Dan kunnen we onze IC s in ieder geval daarop

voorbereiden

Hoor graag wat jij hier van vindt

10 2e

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer AMC disclaimer

www amc nl disclaimer

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

is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

https eur04 safelinks protection outlook com url www rivm nl amp data 02 7C01 7Cn f keizer 40amsterdamumc nl 7Cee

065c7c01d34clc07ce08d7dOa8d4bf 7C68dfablallbb4cc6beb528d756984fb60o7C00o7Cl 7C637207295853316979 amp sdata

Uai6uA4jczWpk5mTlk99iYeHTctbvDwp0XJHOL 2FS6A 3D amp reserved 0 https eur04 safe links protect ion outlook com url

http 3A 2F 2Fwww rivm nl 2F amp data 02 7C01 7Cn f keizer 40amsterdamumc nl 7Cee065c7c01d34clc07ce08d7d0a8d

4bf 7C68dfablallbb4cc6beb528d756984fb6 7CO 7Cl 7C637207295853316979 amp sdata 40zAZfP 2BNA 2BqmWUqbDl

8inFY9MpzMG937t 2BRqE2kl4 3D amp reserved 0 Dezorgvoor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

https eu r04 safelinks protection outlook com url www rivm nl 2Fen amp data 02 7C01 7Cn f keizer 40amsterdamumc nl

7Cee065c7c01d34clc07ce08d7d0a8d4bf 7C68dfablallbb4cc6beb528d756984fb60o7C0 7Cl 7C637207295853316979 amp

sdata ioxWDQho 2BPFL22Xj8bjcFbQfHfHMA38W4ozq 2BpegKTM 3D amp reserved 0 https eur04 safelinks protection outl

ook com url http 3A 2F 2Fwww rivm nl 2Fen amp data 02 7C01 7Cn f keizer 40amsterdamumc nl 7Cee065c7cGld34cl

c07ce08d7dOa8d4bf°o7C68dfablallbb4cc6beb528d756984fb6 7CO 7Cl 7C637207295853316979 amp sdata 7bAiRGFg9EoflC

VbBSbspa8BlLF3NgxPII2Cs2OWZt8 3D amp reserved 0 Committed to health and sustainability
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10 2e 10 2e

10 2e j 1

10 2eTo l@rivm nll l@rivm nli
10 2e irivm nl|l0 2e |

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e|@rivm nl]Cc

10 2e 10 10 Mlfeai @rivm nl1

From

Sent Tue 3 24 2020 11 19 48 AM

Subject RE Aanpassing wetgeving meldingsplicht alleen nog bij laboratoriumvaststelling
Received Tue 3 24 2020 11 19 49 AM

10 2eHoi

Omdat de BES in een andere epidemiologische situatie zitten zou mijn advies zijn om dit niet voor de BES te laten

gelden Daar onverkort meldingsplicht voor verdachte gevallen handhaven

Dus ik zou daar in de toelichtende tekst en in de aanpassing een uitzondering voor maken

Met Vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 12 05

iM@rivm nl

f@rivm nl |

10 2e|@rivm nlTo m

|@ rivm nlm

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

Subject Aanpassing wetgeving meldingsplicht alleen nog bij laboratoriumvaststelling

Importance High

Dag collega s

N a I v OMT bijgevoegd een concepttekst voor aanpassing meldplicht CQVID 19 alleen nog bij
laboratoriumvaststelling
Vragen

1 Moet dit ook voor de BES gelden
2 Is laboratorium vaststelling de juiste omschrijving Eerder werd in het overleg over meldingen t a v

IC capaciteit ook gesproken over vaststelling in ziekenhuizen op grond van CT beeld

3 Kan het besluitzo spoedig mogelijk in de Staatscourant gepubliceerd worden of willen jullie een dag datum

aangeven i v m eerst berichtgeving aan het veld

Groet

10 2e

Rl VM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10 2e

10 2e

10 2« IMr drs |
Ce ntrum Infectieziektebestrijdi ng
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

| T 31 30| M 31 6]
i
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10 2« 10 2eTo @lnaz nl] Irivm nl] m

10 2elamsterdamumc nl]
aM@amsterdamumc nr

•sl@nictiz nl] |@rivm nl]

I0 2eCc Secretariat EPl| rivm nl] |@rivm nl]

l@amsterdamumc nl] Bl

M m m

l@rivm nl]m m

rivm nllUfeniSBljlnaz nl] M@erasmusmc nri

f@rivm nl] B
Serasmusmc nl]M m

I0 2e @nvz ziekenhu izen nl]JM m M p]

2e 1° 2o 10 2«EHHM@nazb nll iaiB3l@lnaz nl1 @u mcutrecht nl] | Gupta
n 10 2eStrategists]

From

mpta strategists nl]
[jj

Sent Mon 3 23 2020 10 14 58 AM

Subject RE Covid19 NICE en beddencapaciteit
Mon 3 23 2020 10 14 59 AMReceived

Dag allemaal

Ik begrijp de verwarring Nu er binnen NICE en de LNAZ en ROAZ al veel mailings uitgegaan zijn is een extra brief

vanuit deze twee organisaties met de bijlage die sommigen hieronder een brief noemen met de screenshots wat

veel van het goede
We zullen er vanaf deze kant alles aan doen om die brief van VWS met de bijlage met de screenshots inclusief

noodzaak voor NICE om BSNnummers te kunnen registreren zsm getekend richting raden van bestuur van te

krijgen

Groeten 10 2e

^^^^J]@lnaz nl

Sent maandag 23 maart 2020 10 55

10 2eFrom

|@amsterdamumcml ^B10 2«|@rivm nlTo MJ

10 2eM@nictiz nl |@rivm nl

l@amsterdamumc nl

|@rivm nl

m

10 2e |@rivm nlCc SecretariaatEPI m Pj W

2s |@rivm nl |@amsterdamumc nl

10 2e 10 2»3B q |naz nl j@erasmusmc nl erasmusmc nl

^|@rivm nl

|@rivm nl

10 2e|@nvz ziekenhuizen nl

10 2e 10 2e 10 2e Im2|£yj@nazb nl

Gupta Strategists

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

|@lnaz nl

|@gupta strategists nl

@umcutrecht nl

m

Hoi

Mij is nu niet meer helder wanneer welke brief wordt gestuurd
De gebruikers van NICE en Zorg capaciteit zijn gei nformeerd over de wijzigingen middels een mailing
Dan wachten we nu dus op de brief van VWS aan de raden van bestuur

Inmiddels zijn erook ontwikkelingen rondom landelijk coordinate centrum patienten spreiding en het up tot date hebben van

informatie over beschikbare capaciteit en voorspelllng van de zorgvraagontwikkeling

Ikzag een mail voorbij komen van ernst aan alle roaz voorzitters waarin staat dat alle ziekenhuizen om 8 30uurde capaciteit
hebben ingevuld op zorg capaciteit en dat de ROAZ regio s vervolgens om 10uur een mail sturen van hun situatie Dus ik denk dat

het verstandig is om in de brief van VWS op te nemen dat het om een specifiek tijdstip gaat zodat erwel eenduidig

gecommuniceerd wordt

Groel 10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlVan

Verzonden zondag 22 maart 2020 20 34

Aan 10 [2e 10 2e 10 2 s|@amsterdamumc nl |@nictiz nlm [y

|@rivm nl ^^^M

amsterdamumc nl

|@rivm nlm ■

10 2«

lnaz nlm

10 2el@rivm nl rivm nlCC Secretariaat EPI m

|
|@amsterdamumc nl

^rivmml0 2e I0 2el@erasmusmc nl1 |

|@rivm nl |

erasmusmc nl m

2« 10 [2eI0 2e |@nvz ziekenhuizen nl
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10 2e 10 2» 10 2e 10 2e|@nazb nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

10 2e @lnaz nl l@umcutrecht nl

Hierbij een poging Aangezien de brief vanavond waarschijnlijk toch niet meer weg gaat kan mail adres NICE nog

aangepast worden

10 2eFrom

Sent zondag 22 maart 2020 19 51

10 2» I0 2e 101 28l@amsterdamumc nl |@nictiz nlTo m

10 2eH^XivminL[ M
|@amsterdamumc nl

|@rivm nl

Ji5ilnaz nl

10 2e 10 2erivm nl rivm nlCc SecretariaatEPI w

iEy^^M@rivm nl |

@lnaz nl ^BES M@erasmusmc nl

@ v i

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

^MyifijH^M@amsterdamumc nl

■ R^B@r|vz ziekenhuizen nl J
@umc utrecht nl

|@nazb nl

RJ m

Hoi

Het wordt inderdaad erg lang zo

Omdat gebruikers voor beide systemen meestal andere mensen zijn is het voor de leesbaarheid mogelijk beter om

alle punten apart voor beddencapaciteit en voor NICE onder elkaar te zetten

Groeten

10 2e

10 28 10 {2e @amsterdamumc nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 16 01

10 2e |@nictiz nl |@rivm nlTo

10 2e 10 2erivm nl |@amsterdamumc nl |@lnaz nl[n m M

f@rivm nlRS

10 2e|@rivm nlCc Secretariaat EPI

28 Bl@rivm nl

|@lnaz nl MlEfi^M@erasmusmc nl

^w@rivmmj |
mtal@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

^■@amsterdamumc nl

^mSE^^B@rivm nl I

nvz ziekenhuizen nl M
^B@umeutrecht nl

Uj m

1

|@nazb nlm m m m W

I

Beste mensen

Dan ook enkele rapportage overzichten uit NICE toegevoegd © Wordt het alleen niet te lang op deze manier

Ifgaan jullie functioneel beheerders nog contact opnemen met|
capaciteits data naar de Covid 19 cases overzichten en andersom

pver het uitwisselen van de10 2e

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @nictiz nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 15 01

l 2e 10 2erivm nl @amsterdamumc nlTo

10 2e|@rivm nl |@amsterdamumc nl |@lnaz nl

@rivm nl

10 2erivm nl rivm nlCc Secretariaat EPI m

B |@amsterdamumc nl

|@nvz ziekenhuizen nl

m

101 28 0 28l@erasmusmc nl m

10 2e@rivm nl ^J@nazb nlPj
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10 2« 10 2e 10 2» 10 2el@lnaz nl @umcutrecht nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Beste mensen

In de brief heb ik een aantal aanvullingen gemaakt over zorg capaciteit Er stond alleen een rapportage overzicht in van een regio

maar niet een voorbeeld van het overzicht wat iedereen ziet als hij zij binnenkomt Een andere belangrijk item dat ik heb

toegevoegd is de mogelijkheid om naar de informatie op het www acuutzorgportaal nl te kijken Sinds een paar dagen kunnen

ziekenhuizen in de ROAZ regio s NoordWest en SpoedzorgNet ICU opnamestops toevoegen met daarbij toelichtingen over COVID

Het resultaat hiervan is al op het Acuut Zorgportaal te zien Zie de schermafbeelding in de bijlage

Groet

1d 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden Sunndag de 22 Marz 2020 Kl 13 04

Aan 2t 10 2e |@nictiz nl

||j^J|@amsterdamumc
nl

10 2e 10 2erivm nl |@lnaz nlIn 0

@rivm nl

10 26 2e| g rivm nl l@rivm nlCC Secretariaat EPI

li^J^rivmmb
l@lnaz nl rasmusmc nl

Tivm nl |
|@lnaz nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Urgentie Hoog

^B@amsterdamumc nl

H5lEHM@rivm nl I

nvz ziekenhuizen nl |
^B@umcutrecht nl

0 0

|@nazb nlm m 0 uj 0

Beste mensen

Mede gezien het signaal vanuit NICE hebben we vooruitlopend op de brief van VWS aan de raden van bestuur van

de ziekenhuizen een brief gemaakt voor de leden deelnemers aan NICE en LNAZ Willen jullie die laten

versturen We ontvangen graag een cc Hopelijk helpt het

Veel dank ook voor al jullie inzet in het weekend

mede namens 10 2e 10 2een

10 2e

10 2s

10 2e

Landelijke Coordinatie Intectieziektebestnjding LCI

RIVM Centrum Infect ieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 030J
Mob 061 a

10 2e

10 28 10 2e @nictiz nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 11 27

10 2l@rivm nl |@amsterdamumc nlTo

10 2erivm nl |@amsterdamumc nl |@lnaz nl[n 0 W 0

@rivm nl

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc Secretariaat EPI

10 2e 10 [2s 10 2«|@rivm nl |@amsterdamumc nl
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10 2 »^lnaz£il ^^nEl^aB@erasmusmc nl

|@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

l@rivm nl I

m£SB@nvz ziekenhuizen nl |
|@umcutrecht nl

^J@nazb nlS

m RT PJ m

Beste mensen

Gisteren om 17 uur hebben we de nieuwe namen van de bedtypes op zorg capaciteit gezet In een mailmerge zijn meer dan 200

beheerders in de ziekenhuizen persoonlijk aangeschreven Er zijn een aantal reacties binnengekomen Ik beantwoord de vragen om

de beheerders op weg te helpen

Gmet

10 2e 10 2e @ rivm nlVan

Verzonden Sunndag de 22 Marz 2020 Kl 11 13

Aan 1Q 2e |@amsterdamumc nl |@rivm nlPJ m m Rj

10 2eamsterdamumc n^ lnaz nl @rivm nl

nictiz nl Secretariaat_EPI BJ^aJrivmmb
|^rivm^nl ^H

CC PJ PJ

|@amsterdamumc nl 10 2eM@lnaz nl l@erasmusmc nl

rivm nl rivm nlPJ PJ p] [n m
nvz

10 2b 10 2b 10 2eziekenhuizen nl |
@umcutrecht nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

mjj2M@nazb nl |@lnaz nl

alienBeste 10 2e

Dit zijn geen fijne signalen Is het vooruitlopend op de brief met bijlage mogelijk om achter de inlog een korte

mededeling op te nemen Bv Vooruitlopend op officiele berichtgeving over de uitbreiding van de COVID 19

registratie op de IC met COVID 19 patienten op verpleegafdelingen is de invoer module aangepast Het registreren
voor deze uitbreiding ligt NIET bij de intensivisten Verdere toelichting voIgt zsm

10 2eGroet

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 22 25

10 2e |@rivm nl rivm nlTo

10 2e|@amsterdamumc nl M@lnaz nl l@rivm nlPJ Pi

10 2e l@nictiz nl Secretariaat_EPI ^M@Xivrrunl
l@Xivmml ^H

Cc

^|^rjvm1nj |
l@amsterdamumc nl

PJ

10 2elnaz nl erasmusmc nlPJ PJ ili|

rivm nl rivm nl nvz

10 2» 10 2» 10 2«1ziekenhuizen nl J
umcutrecht nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

^M@nazb nl |@lnaz nl

Dag alien

Wij hebben de applicatie online gezet maar er komen direct heel veel klachten binnen dat hette complex en te veel is om ook de

Covid op de verpleegafdeling te gaan registeren

Intensivisten denken dat zij daar nu voor verantwoordelijk zijn De brief naar de ziekenhuizen moet heel snel de deur uit zodat

ziekenhuizen maatregelen nemen dat er ondersteuning komt om dit te registreren want de intensivisten willen dit niet doen 1

intensivist gaf aan dat ze 60 80 cases op de verpleegafdeling hebben en die kan hij niet invoeren

was duidelijk dat hij deze info over niet IC ook wilde hebben maar er zal duidelijkheid moeten komen dat het wel

geregistreerd moet worden maar dat dat niet betekent dat de intensivist het moet doen voor de niet IC patienten

10 2e
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Ik vrees dat deze situatie er toe leidt dat intensivisten niets meer in willen voeren

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 16 40

10 [2e 10 [2e|@ rivm nl |@amsterdamumc nlTo

10 2PM@amsterdamumc nl 3M@lnaz nl @rivm nl

10 2e nictiz nl Secretariaat_EPI l@rivm nlCc iTfl iTti

l@amsterdamumc nl

m rivm nlm m ffij

10 2e|@lnaz nl l@erasmusmc nlm m W m

10 2e|@rivm nl @rivm nl SM@nvzm

10 2e 10 2eziekenhuizen nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

|@nazb nl l@lnaz nl[ i

onder pi^^^^teheerders invoerders en inzage per ziekenhuis

^|over NICE had gemaild

10 2eHoi

Miste nog de tekst die

Ik heb het er in geplakt attached^^
De verwijzing naar het team van^^^Smoet nog wat formeler verwoord denk ik

■ ■1

En gestroomlijnd met de bewooram^Dij de beddencapaciteit waar ook wordt verwezen naar team^Jffl
Groeten

10 2e

10 2«

a
Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and die Environment

P O Box 1 internal 75}
3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel 31 0 30

fax 31 0 3p|
10 2e

Iff rivm nl10 {2e
http www rivm nl

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 15jl9
To Dongelmans D A

K M^lnazjil^H

10 2e 10 2e 10 2eamsterdamumc nl l@amsterdamumc nl

10 2e @rivm nl

[@rivm nl

@rivm nl |
@amsterdamumc nl

Sriymml ^M
S nvz ziekenhuizen nl

10 2el@nictiz nl Secretariaat_EPICc m

10 2e

10 12

PggflMIHBHHB i10 2e E 10 2e

10 2e

10 2e

10 [2e

@rivm nl m
ES

rivm nl

3M@lnaz nl

10 2e

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Bl@nazb nl

Goedemiddag allemaal

Wat goed inderdaad dat er zo hard aan getrokken wordt Veel dank

Het lijkt mij dat de beddencapaciteit wijzigingen gewoon door kunnen gaan en dat de NICE wijzigingen stapsgewijs

ingevoerd worden morgen de verdacht bewezen met CT positieve SARS CoV 2 test en dan maandag de COVID

19 gevallen op de verpleegafdelingen In een eerdere mail werd de vraag gesteld of dat met terugwerkende kracht

zou moeten Dat zou mooi zijn maar ik zou eerst prioriteit geven aan de patienten met COVID 19 die nu op een

verpleegafdeling verblijven en dan pas de inmiddels ontslagen dan wel overleden patienten op de

verpleegafdelingen invoeren
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In de bijlage2versies van de bijlage een met alle opmerkingen en een schone versie In die laatste versie de input
ook van over wie de NICE invoer doet Graag in de schone versie jullie feedback en aanvullingen10 2S

Last but not least voor de gebruikers in de zorg is inzage op gewenst moment belangrijk en die lijkt gezien de

opzet van de systemen geregeld Voor ons RIVM VWS is dagelijks 1 2 keer een overzicht belangijk Hoe kunnen

we daarin voorzien Een excel op 2 vooraf bepaalde tijdstippen per dag bijvoorbeeld elke dag 08 00 uur en 16 00

uur prima en die gaan verder niet in het veld rondzwerven

Hartelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @ a msterdamumc nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 12 54

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el 5 am sterdamumc nl |@lnaz nlTo

|@rivm nl[y

10 2b |@ nictiz nl @rivm nl Secretariaat EPICc m m m

@rivmml j^M

^^■@emsmusmcrd^^H
@rivm nl B | Q J@nvz

|^rivni1n| |
■@amsterdamumc nl

|@rivm nlmi m

10 2elnaz nl

10 2e 10 2eziekenhuizen nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

^J@nazb nl @lnaz nl

Beste allemaal wat super dat er zo keihard wordt gewerkt Zoals jullie weten wordt er vandaag veel getransporteerd in Nederland

En dat was hard nodig Er is een plan omtrent de verspreiding van patienten dat moet leiden tot minder druk op de bedden in

Brabant Ik denk dat vandaag in de lucht zijn niet gaat bijdragen tov morgen in de lucht zijn

Groeten van af de COVID IC unit van het AmsterdamUMC locatie AMC

£

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlVan

Verzonden zaterdag 21 maart 2020 12 50

Aan 10 2s
_

10 2e [ 10 2e

10 2e

10X28

10 2e

1 o 2b pBHWHBI

10 2e 10 128

[@nictiz nl

l^ rivm nl Secretariaat_EPI

| 2|rivm nl

l@rivm nl

|@amsterdamumc nl

J
1 28H W

l@rivm nl |@rivm nl

10 2e B@rivm nl |
l@erasmusmc nli@amsterdai jmc nl lnaz nlm ili|

10X28rivm nl

d0 2e 28 10 2eziekenhuizen nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

|@nazb nl l@lnaz nl

Lijkt me prima dat jullie de wijzigingen doorvoeren als jullie zover zijn

Wij zitten bij NICE nog met tal van complexe scenario s zoals een 2e IC opname binnen de ZH opname en zijn 4 mansterk nog volop
aan hettesten en aanpassen

Ik hoop nog steeds dat we vanavond in productie gaan en dan zullen we ook alle ICs mailen dat ze de verdachte cases kunnen

invoeren

De niet IC opnamen moeten dan ook ingevoerd kunnen worden maar daar zijn de ziekenhuizen dan nog niet van op de hoogte Dat

gaat pas in de brief aangekondigd worden

Mogelijk wordt het toch morgen

Groet
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10 2e 10 2e @lnaz nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 12 39

10 2e

10 2e

101 29

10 2e

101 29

10 2e

10 2e

10 2e» ^J^nvrrLIll
B MIMfeQB@amsterdamumc nl B

B@amsterdamumc nl W

B@rivm nl J

^ i@m ]mjil |
|@amsterdamumc nl B

To

10 2e
|nictiz nl

l@rivm nl Secretariat EPI

Cc m m

|@rivm nl BH

10 2e5B@lnaz nl l@erasmusmc nl

10 2e@rivm nl rivrmnbm @nvz

10 2e 10 2eziekenhuizen nl liKfiSB@nazb nl m l@lnaz nl

Subject Re Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Beste allemaal

Wij willen om 17 00uur de wijzigingen doorvoeren in zorg capaciteit nl met daarbij de korte definitie van de betekenis van de

namen

We zullen hierbij vermelden dat er maandag een brief vanuit VWS zal komen

Mocht dit tot grote bezwaren leiden horen we het graag

Groeten

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 21 mrt 2020 om 09 27 heeft 10 2e 10 2e
|@rivm nl het volgende geschreven

Goedemorgen allemaal

Dank voor de heldere uitleg^^^ en ik heb bewondering voor hoe snel zowel LNAZ als NICE

aanpassingen weten te creeren om elkaar in de zorg van de benodigde informatie te voorzien Vanuit

landelijk VWS andere ministeries is deze informatie ook onontbeerlijk om beleid te informeren

Helemaal eens dat het aantal beschikbare bedden is waar behoefte aan is Dat beddencapaciteit geen

inzichtgeeft in COVID patienten was me duidelijk
Het leek me alleen dat er ook behoefte is om te weten of er nog rek zit in het aantal beschikbaar te

maken bedden vandaar de vraag hoe het zich verhoudt tot maximaal en opgeschaald Maar als dat niet

kan dan kan dat niet

De namen van de bedden heb ik zelf geen mening over als het voor iedereen maar duidelijk is wat wat

is

En dank voor de input voor de bijlage bij de brief Veel succes en sterkte allemaal en laat het weten wat

jullie van ons CIb nodig hebben Ik vind het vervelend dat de brief nu niet al gemaakt kan worden

maar onze juristen zitten nu tot over hun oren in iets anders

Hartelijke groet

10 2e

10 2e 10 29 @amsterdamumc nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 06 23

nictiz nl 10 2el@amsterdamumc nl

|@rivm nl

To m

10 29^j@jdvmjil |
Inazml^j Secretariaat EPI

m m

10 2erivm nli m

I0 2e

10 2e

10 2el@rivm nl

|@amsterdamumc nl 10 29
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10 2e@lnaz nl [
BB@rivmjTl

l@erasmusmc nl1 l@erasmusmc nl |
^m®nyrmnl

|@nazb nl10 2e 10 2el@nvz ziekenhuizen nlCc [ri m rjj

Ili jItQl@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Goedemorgen alien

Kleine reactie aanvulling op wat^^^hieronder zo mooi beschrijft ik denk ook dat beschikbare bedden hetgeen is

waar men op dit moment behoefte aan heeft

^Jnerktterecht op Het bijhouden van het aantal bezette bedden met COVID19 patienten is niet een functie

binnen Beddencapaciteit Het bijhouden van dit aantal patienten gebeurt in NICE Je ziet in NICE hoeveel COVID19

patienten er zijn de kanttekening die ik hierbij wil maken is dat de registratie op datum en niet op datum tijd

gebeurt dus er kunnen behoorlijk verschillen ontstaan als er op 20 3 5 patienten overgeplaatst worden van IC A naar

IC B dan zullen die patienten zowel op de lijst van IC A als van IC B staan op die dag Het laten registreren van tijden bij
de datum lijkt me te veel registratielast en te weinig betrouwbaar in de hectiek

We hopen eind van deze dag de nieuwe release in productie te kunnen nemen zodat op de IC ook de verdachte Covid

19 cases kunnen worden geregistreerd als ook de verdachte en bewezen Covid 19 buiten de IC

Groet

10 2e

nl10 26From

Sent zaterdag 21 maart 2020 1 23

10 2e 10 2eamsterdamumc nl |@rivm nlTo

|U@amsterdamumc nl |
5B@lnaz nl SecretariaatEPI

|^XivmjTl ^H
rivmml^H

l@rivm nl

2«l@rivm nl

10 2e|@rivm nl

|@amsterdamumc nl

m M m

10 2ey
t10 2»liiflal 7 I n a z n I |

l@rivm nl

l@erasmusmc nl1 ^B@erasmusmc nl |
Hi@jjvm_jTl

K^^^^^J@nazb nl10 2e 10 2»|@nvz ziekenhuizen nlCc

lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

rjj

en iedereenBeste 10 2e 10 2e

In antwoord op je vraag

Beddencapaciteit geeft het aantal beschikbare bedden zoals van het bedtype 1C non covid beademd Het aantal

bezette bedden is irrelevant wanneer je naar een bepaald bedtype zoekt Daarnaast is het voortdurend bijhouden van

het bezette aantal bedden in het systeem een onnodige administratieve last De meldkamers en ziekenhuizen zoeken

immers alleen naar wat beschikbaar is

Beddencapaciteit geeft niet aan hoeveel capaciteit bezet is Het bezette aantal is niet eenduidig te berekenen Je kunt

niet zomaar berekenen maximaal aantal bedden minus beschikbaar aantal bedden het aantal niet bezette

bedden De beschikbare capaciteit hangt vooral af van hoeveel zorgpersoneel er op een bepaald moment aanwezig is

Een ziekenhuis kan 10 bedden hebben van het bedtype 1C non covid beademd waarvan er 6 bezet zijn en ertoch

maar 2 beschikbaar hebben doordat men krap in personeel zit Niet bezet zijn er natuurlijk 4 bedden maar het gaat

om wat er daadwerkelijk beschikbaar is en dat zijn er 2

Beschikbaar is een goede flexibele maat om aan te geven hoeveel bedden je echt tot je beschikking hebt Dat is een

andere maat dan niet bezet Daarom is gekozen voor het aantal beschikbare bedden in Beddencapaciteit
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Het maximale aantal bedden in Beddencapaciteit zorgt ervoor dat je niet meer bedden beschikbaar kan geven dan je

in je ziekenhuis hebt Je hebt nou eenmaal 10 bedden 1C non covid onbeademd tot je beschikking in het ziekenhuis

en niet meer dan dat Als er meer bedden bijkomen dan moet de gedelegeerd beheerder dit aantal bijstellen

Het bijhouden van het aantal bezette bedden met COVID19 patienten is niet een functie binnen Beddencapaciteit

Het bijhouden van dit aantal patienten gebeurt in NICE Je ziet in NICE hoeveel COVID19 patienten er zijn

Bedtypes in Beddencapaciteit

De namen van bedtypes van Beddencapaciteit kan ik op ieder moment direct aanpassen Geef s v p een seintje dan

doe ik het gelijk Wachten we eerst op de brief van VWS of doen we het eerder De wijzigingen zijn
• 1C non covid beademd nieuwe naam voor 1C beademd

• 1C non covid onbeademd nieuwe naam voor 1C onbeademd

• 1C COVID19 nieuwe naam voor IC geisoleerd

Naast deze bedtypes is het bedtype COVID 19 Kliniek al actief Dat zijn de bedden voor COVID19 patienten die zorg

in de kliniek krijgen maar niet op de Intensive Care ROAZ NoordWest en SpoedzorgNet hebben deze al in gebruik

Gedelegeerd beheerder Beddencapaciteitsbeheerder in Beddencapaciteit

Er is nog een vraag gesteld over de helpdesk en degene die aangewezen is binnen de ziekenhuizen om zora

capaciteit nl in te vullen Dit moet worden opgenomen in de bijlage bij de brief van VWS

Voor het bijhouden van Beddencapaciteit in het ziekenhuis zijn er verschillende rollen

• Ieder ziekenhuis heeft tenminste een gedelegeerd beheerder De gedelegeerd beheerder is het

aanspreekpunt binnen het ziekenhuis voor Beddencapaciteit De gedelegeerd beheerder houdt de instellingen
van het ziekenhuis op orde in Beddencapaciteit zoals het bijhouden van het maximale en de opgeschaalde

aantal bedden bij de bedtypes Ook stelt de gedelegeerd beheerder de beddencapaciteitsbeheerders en

medewerkers aan en maakt hiervoor de accounts aan in Beddencapaciteit De gedelegeerd beheerder is het

contact naar de helpdesk van Beddencapaciteit indien er vragen zijn over het gebruik of de functionaliteit van

de applicatie
• De beddencapaciteitsbeheerders houden frequent de beschikbare aantallen bedden bij Het is belangrijk dat

er meerdere beddencapaciteitsbeheerders in het ziekenhuis zijn aangewezen zodat het op ieder tijdstip

mogelijk is om de capaciteit aan te passen Ook de gedelegeerd beheerder dan deze aantallen bijstellen
• De medewerkers hebben inzage in de beschikbare bedden van het eigen ziekenhuis de regionale en alle

andere ziekenhuizen Vanzelfsprekend hebben ook de beddencapaciteitsbeheerders en de gedelegeerd

beheerders deze inzage functionaliteit

Voor het inzien van de Beddencapaciteit hebben meldkamer HAP en ROAZ medewerkers toegang tot het systeem

Ook bij deze organisaties is er een gedelegeerd beheerder aangewezen die regelt welke medewerkers toegang

hebben tot het systeem De medewerkers hebben net als de gedelegeerd beheerder inzage in de beschikbare bedden

van de regionale en alle andere ziekenhuizen

Groet

§

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlVan

Verzonden Freedag de 20 Marz 2020 Kl 17 55

Aan 10 2e 10 [2e rivm nl jKHM@nictiz nl

^«®rivmml ^H10 2e

10 2a

@amsterdamumc nl |
l@lnaz nl Secretariaat_EPI

[ 5 rivm nl ^B
TivmmlxH

l@rivm nl

10 2e

10 2e

|@rivm nl

|@amsterdamumc nlm
10 2e |
10 2e

@lnaz nl |
J^Xiyrrun]

l@erasmusmc nl1 @erasmusmc nl |
^J@Xiym_1nlw
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I0 2e 10 2e 10 2e 10 2»kanvz ziekenhuizen nl @nazb nlCC

|@lnaz nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

m

Klopt dat is wel een issue

10 2e 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 17 54

Aan | 10 2e

10 2e

1O 20

10 2e 10 2e 10 2eamsterdamumc n^ |@nictiz nl

10 2e@amsterdamumc nl

j@lnaz ni
rivm nlm m

26|@rivm nlSecretariaatEPI

rivmmb’iH

m

10 2a

10 2e ^B@amsterdamumc nl

erasmustnc nl |
^B^X|yrn1nl
^J@nazb nl

y 2e0

10 2e |
10 2e

@lnaz nl erasmusmc nl1

@rivm nl m

E 10 2«10 26

I 10 2e

10 2e|@nvz ziekenhuizen nlCC

glnaz nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Uit NICE weten we bezetting door COVID 19 patienten niet totale bezetting

lt» 2e 10 2e l@ amsterdamumc nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 17 43

10 2e |@rivm nl jfegj@nirti7
nh»

|@rivm nl |

To

■tlilIHDB@amsterdamumc nl ^

lna^il Secretariaat EPI

Pl^ivmml^H
^B@riym1nl I

0 26rivm nlm m

10 2e|@rivm nl

l@amsterdamumc nl26 y 10 2Sm

10 2a@lnaz nl @erasmusmc nl @erasmusmc nl |
^B@rjvmj2l

^j^^J@nazb nl

m m m

l@rivminl
m uj

10 2e 10 2el@nvz ziekenhuizen nlCc W

IHMI@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Besten de bezetting zal uit de NICE moeten komen Uiteindelijk moeten die tabellen worden gecombineerd

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 2Q maart 2020 17 41

Aan 10 2e l@nictiz nl

Kanymml ^M
QJ@amsterdamumc nl |

^B@lnaz nl Secretariaat EPI |@rivm nlilfl

10 2erivm nl rivm nlm m m

^|^rivmm|
l@amste rdamumc nl

^B@amsterdamumc nl

^B@lnazjil j^^^^^^J@erasm usmc nl1

10 2e 2s@erasmu5 ic r

■ iMIHDj@nvz ziekenhuizen nl

|@rivm nl

I0 2e I0 2e 10 2e|@nazb nlCC

@lnaz nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Wij vragen ons nu toch af hoe weten we of het aantal beschikbare bedden gelezen moet worden in

relatie tot het regulier maximale aantal of in relatie tot het opgeschaalde max aantal

Dus bij AMC IC non oovid beademd zijn er dan nu 30 of 38 bedden bezet

Groet

10X2610 2e en
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10 2e 10 2e @nictiz nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 16 44

10 2e 10 2el@amsterdamumc nl

lnazml SecretariaatEPI

S vrn ni

^B@amsterdamumc nl B

QM@lnaz nl

|@rivm nl |_J
3B@nvz ziekenhuizen nl

rivm nlTo m m

rivm nl

HO

I 10 2el@amsterdamumc nl[jj m m

10 2aerasmusmc nl erasmusmc nl

B@rivm nl

m

10 2»gj@nazb nlCc

HMfeQl@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Beste mensen

Voor het halen of genereren van overzichten uit Beddencapaciteit is hulp nodig van het technisch beheer Hiervoor

moeten wij een opdracht geven Het belangrijkste is dat we precies weten wat we uit het systeem willen halen

ROAZ en Noord West SpoedzorgNet heeft mij dit gewenste overzicht gestuurd Dit willen ze graag uit het systeem

willen hebben Is dit bruikbaar voor iedereen

Beschikbaar het aantal bedden dat nu beschikbaar is bij het genoemde bedtype
Maximaal het aantal bedden dat in het ziekenhuis is bij het genoemde bedtype

Opgeschaald het aantal bedden dat in het ziekenhuis is bij het genoemde bedtype bij een opschaling

image001 jpg

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlVan

Verzonden Freedag de 20 Marz 2020 Kl 16 09

Aan I0 2e l@rivm nl l@lnaz nl

OTrCyM@ n irt i 7 nl SecretariaatEPI

BB^rivrnml ^H
l@rivm nl

^B@amsterdamumc nl

^^J@lnaz nl

l@rivm nl

■@rivm nl

rivmml^H

m m

10 2e|@amsterdamumc nl

10 2e@erasmusmc nl ^B@erasmusmc nl

^J@rivmj2l
|@nazb nl |

HO

m MJ

10 2e|@nvz ziekenhuizen nlCC m m m us

@lnaz nl

Onderwerp RE Covidl9 NICEen beddencapaciteit

Voor mij zijn de definities ook duidelijk

Belangrijk is te weten welke informatie op het actuele overzicht moet komen te staan ^^^en collega s geven dit

ook aan op slide 11

Omdat het gevaar bestaat van een grote databrei hoop ik dat ze de echt essentiele informatie kunnen aanwijzen

kan jij dat met NVIC

^^seeft vanmorgen naar^^^^^^en

afstemmenio 2e
| I0 2e

en mail gestuurd of deze capaciteitsinfo via een rest service een

http get met a Is body een JSON te gebruiken is om de ca paciteitsdata per ziekenhuis op te halen uit

beddencapaciteit nl en te tonen naast het aantal verdachte en bewezen Covid op de IC en afdeling op de NICE

overzichten Uiteraard kan het ook andersom Covid cases naar beddencapaciteit

10 2e
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Hans pleitte voor een actueel overzicht dus ik denk dat we dat beter via een webservice kunnen tonen dan via Excels

rondsturen of downloaden die gaan weer een eigen leven leiden ben ik bang

wat denken jullie ervan Even overleg via zoom anders Ik kan er zodra jullie kunnen 110 2e

starten

Groet

10 2e

10 2e 10 2e li@rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 55

@lnaz nl

wra^aMi5 amsterdamumc nl Secretariaat EPI

10 2e l 2e nictiz nl |
B@rivm nl

To m m m

m

Mj©nymmi

^■@amsterdamumc nl |

j@rivm nl

| m2^ggj@nvz ziekenhuizen nl

[@rivm nl

rivmml^H0 m m

10 2eli |@amsterdamumc nlfij

10 2Sl@erasmusmc nl ^B@erasmusmc nl

@rivm nlm m m

10 2«^J@nazb nlCc Qj fit

@lnaz nlm

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

10 2e
pn collega sBeste

Dank dit is voor mij helemaal duidelijk en geeft mijns inzien de gevraagde informatie vanuit

beddencapaciteit nl

10 2e werken aan een bijlage
waarin 1 de te registreren gegevens staan 2 de namen en links vanTI^^^gistraties en 3 de

helpdesks administratieve ondersteuning van de registraties Deze komt bij jullie langs en deze

zouden we mogelijk al vooruitlopend op de brief kunnen sturen Het lijkt me handig dat we straks niet

net andere informatie hebben in de brief dan in een eerder uitgestuurde mail

schrijft momenteel de VWS brief en|10 2e 10 2een

Groet

0 2e

I0 2e I0 2e @lnaz nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 19

10 2e 10 2a|@rivm nl J
amsterdamumc nl Secretariaat_EPI

KM9IfeQM@nictiz nlTo

10 2em fi]

10 2e

H| 5 jivmml |
l@amsterdamumc nl

l@lnaz nl

rivnmn[ |
QM@nvz ziekenhuizen nl

10 2b

10 2e|@amsterdamumc nl

10 [2eerasmusmc nl1 M@erasmusmc nl

^w®jjvmjil
^M@nazbml H

m fi]

m

10 2aCc

m^^@lnaz nl

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Beste allemaal

Hierbij met veel dank aan^^^en de nieuwe definities en spelregels voor zorg capaciteit nl10 2s

Voor het beperken van de registratie last is er gekozen voor drie bedtypes op de IC

• IC non covid beademd nieuwe naam voor IC beademd

• IC non covid onbeademd nieuwe naam voor IC onbeademd

• IC COVID19 nieuwe naam voor IC geisoleerd
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Dezezijn afgestemd metde NVIC

Voor de COVID19 patienten in de kliniek is het bed type
• COVID19 Kliniek nieuwe naam voor Isolatiebedden Kliniek

Mocht dit nog tot opmerkingen leiden horen we het graag zsm

De gebruikers van zorg capaciteiet nl moeten gei nformeerd worden over deze wijzigingen en definities Wat is de

planning van de brief van VWS aan a lie ziekenhuizen Is het een idee als er vooruitlopend op de brief alvast een mail

wordt gestuurd aan a lie gebruikers over de wijzigingen en definities

lig graag even reactie op de geel gearceerde passage

Met vriendelijke groet

W

m

image002 jpg

LNAZ | Newtonlaan 115 Zen Building leetage 3584 BH Utrecht | Tel 030 2106270

10 2s 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 12 51

Aan 10 2e |@lnaz nl

amsterdamumc n^ SecretariaatE PI

nictiz nl B

l@nvmjTj
^J^rivmj2[

H^rivmml JB

m M m M

m m m

■^©rivmmb

M^amsterdamumc nl

^|@lnaz nl

^B@riymml I

M M m

PJm m

I 10 2el@amsterdamumc nlm

10 2serasmusmc nl1 erasmusmc nl

B@rivm nl

mj [Pi

m m

|@nvz ziekenhuizen nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

SB@nazb nlCC m m

Met dank GGD GHOR NL hierbij de veiligheidsregio s toegevoegd
SIweBel^an de concept brief en bijlage van de brief vanuit VWS aan ziekenhuizen10 2e en

Groet
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10 2e■| S jjvm nl
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Bj@lnaz nl

^B@rivm nl I

@rivm nlm m

10 2srivm nliTil

I0 2eli |@amsterdamumc nlPI m m

I0 2e@erasmusmc nl @erasmusmc nlm m

@rivm nlm m [n

|@nvz ziekenhuizen nl @nazb nlCc m

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Hoi
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Hierbij alvast de ziekenhuizen naar ROAZ regio vs 1C regio
Het voorstel voor de spelregels en definities van de website zorg capaciteit nl ontvangen jullie morgenochtend

10 2eGroet

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 20 15

Aan 10 2 S 10 2el@nictiz nl J
|@lnaz nl SecretariaatEPI

^|@amsterdamumc nl

|@rivm nl

w

I0 2em m

B@rivm nl

TivmjilxH

pj

M ©nvmml

@amsterdamumc nl

m In m m

10 2e|@amsterdamumc nlm pj

10 2e@inaz nl

H«®rivmjTl |

@erasmusmc nr ^B@erasmusmc nlPj m

@rivm nlP] m In

|@nvz ziekenhuizen nl

Onderwerp RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

@nazb nlCC m m m m

10 2eBeste

Dank voor de duidelijke samenvatting

Ik heb vanmiddag verschillende mensen bij GGD GHOR NL aangeschreven met het verzoek om een

overzicht van ziekenhuizen per veiligheidsregio

Vanwege meldingsplicht lab bevestigde patienten inderdaad belangrijk om in registratie en rapportage
onderscheid te maken tussen 1 lab bevestigd 2 CT bevestigd en 3 verdachte COVID 19 patienten

Groet

10 2e
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Sent donderdag 19 maart 2020 18 05
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m Pj pj pj
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10 2e|@amsterdamumc nlp] p] pj

10 2el@lnaz nl @erasmusmc nr l@erasmusmc nlm

@nvz ziekenhuizen nl 5B@nazb nlCc Pj Pj

Subject RE Covidl9 NICE en beddencapaciteit

10 2aBests

De URL van zorgcapaciteit is www zorg capaciteit nl De volgende melding heb ik toegevoegd op de frontpage

image003 jpg

Met vriendelijke groet

10 2e 10X26

Nictiz de kennisorganisatie voor digitale informatie uitwisseling in de zorg

Onze maatreqelen omtrent het coronavirus covid 19

Postbus Den Haag | Oude Middenweg 55 | 2491 AC Den Haag
M 31 | nictiz nl | www nictiz nl | twitter | linkedin
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10 2e 10 2» @amsterdamumc nlVan
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Mj®nvmml L
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E 10K2e

10 2e

E 10 2«

10 2el S|naz nl Secretariaat_EPr
10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

H^rivminl

| Samsterdamumc nl

m

5 amsterdamumc nl

Slnaz nl

10 2ew @nyrru]l

E I0 2e

10 2e 10 2e Serasmusmc nr

a erasmusmc nl

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e| £ nvz ziekenhuizen nl |@nictiz nlCC

Onderwerp Covidl9 NICE en beddencapaciteit

Dag alien

In de bijlage een overzicht van de ziekenhuis per IC regio

Ik zou graag de ziekenhuizen per ROAZ regio ontvangen LNAZ en ook de Veiligheidsregio s RIVM

als jullie door willen verwijzen naar de NICE website voor het invoeren van Covid cases en

het raadplegen van cijfers per regio IC https www stichting nice nl covid 19 index htmI daar moet men inloggen
Geven jullie ook door wat er aan de NICE kant opgenomen moet worden om naar jullie invoer website te gaan

10 2eDan voor

De onderstaande vragen 1 2 3 4 en 8 kan NICE voor haar rekening nemen Er wordt op dit moment gewerkt om de

invoer mogelijk te maken van afdelingspatienten Daarnaast om onderscheid te maken tussen bewezen en

verdenking

Ik zie in het lijstje van^^^^taat bij bewezen test positief of eigen definitie zoals CT beeld We hadden het in de call

over het blijven hanteren van de meldingsplicht
Om te checken bij RIVM

• vastlegging maakt onderscheid tussen bewezen met lab bewezen met CT verdacht

• rapportage moet ook onderscheid kunnen maken tussen deze 3

Planning met veel slagen om de arm

• Vastlegging vrijdagavond gereed
• Eerste versie rapportage vraag 1 4 begin volgende week gereed
• Eerste versie rapportage vraag 8 eind volgende week cumulatief aantal Covid opnamen voor 1C en 1C sterfte

is nu al beschikbaar op www stichting nice nl

• Verder finetunen rapporten en koppelen Covid cases NICE met beddencapaciteit LNAZ NvZ Nictiz de

week daarna

Krijg graag op de gele aspecten z s m een reactie

Groet
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^^^^J q lniaz nl10 2eFrom
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J@amsterdamumc nl 7J I^D
®erasmusmc nl

B@amsterdamumc nl

|@lnaz nl

10 2»

10 2»

10 2e

10 2e2a

2e 10 2b @erasmusmc nl

r10 2»

I 10 2»

10 2e 10 12® 10 2» 10 2»l@nvz ziekenhuizen nl |@nictiz nlCc

@nazb nl

Subject RE Vragen voor zorg capaciteit nl

Hoi allemaal

Dit is het lijstje van^^Q NVIC Volgens mij staat a lies er in behalve de verdenkingen

Wat is het aantal patienten met bewezen COVID 19 op de IC test positief of eigen definitie zoals CT

beeld NICE

Wat is het aantal patienten met bewezen COVID 19 op de afdelingen test positief of eigen definitie zoals

CT beeld NICE

Wat is het aantal patienten met verdenkingen op COVID 19 op de IC in afwachting van diagnostiek
NICE

Wat is het aantal patienten met verdenkingen op COVID 19 op de afdelingen in afwachting van

diagnostiek NICE

Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden op de IC zorgcapaciteit
Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden voor COVID 19 patienten op de afdelingen

zorgcapaciteit
Wat is de maximaal voorspelde capaciteit van de beademingsbedden IC OK elders zorgcapaciteit
Wat is het totaal aantal COVID 19 patienten wat opgenomen is geweest in het ziekenhuis cumulatief

Hierbij moet worden weergegeven hoeveel COVID 19 patienten erzijn ontslagen zijn overgeplaatst naar

elders en zijn overleden NICE

1

2

3

4

5

6

7

8

Groet nma
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10 128@rivm nl

E I0 2eM

10 128 10 2» @era smusmc nl1

erasmusmc nl

10 [2s 10 2e 10 128 10 28|@nvz ziekenhuizen nl |@nictiz nlCC m

1MfiQM@lnaz nl

Onderwerp RE Vragen voor zorg capaciteit nl

Beste alien

Als aanvulling op onderstaande kan zoals gisteren verzocht de volgende informatie vanuit NICE worden geleverd

Momenteel beschikbaar

1 De actuele stand van het aantal Covid 19 patienten op de IC landelijk per IC regio netwerk en op

individueel IC niveau

2 De ontwikkeling van het aantal Covid 19 patienten op de IC over de afgelopen 7 dagen maar als hier een

langere periode voor nodig is dan kan dat uiteraard ook

3 De verdeling van de leeftijd en de IC opnameduur van de Covid 19 patienten

4 Het aantal op de IC overleden Covid 19 patienten over de tijd

Als ik het goed begrepen heb is bovenstaande informatie ook wenselijk voor Covid 19 patienten in het ziekenhuis

Voor de zekerheid per informatievraag wat afstemming
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1 De actuele stand van het aantal Covid 19 patienten in het ziekenhuis maar niet op de 1C landelijk Is

uitsplitsing per individueel ziekenhuis wenselijk Idem voor regio netwerk geldt zelfde regio netwerk als voor

de 1C

2 De ontwikkeling van het aantal Covid 19 patienten op de verpleegafd over de afgelopen 7 dagen is dit ook

gewenst

3 De verdeling van de leeftijd en de ziekenhuis opnameduur van de Covid 19 patienten is dit gewenst

Wees bewust dat een deel van die ziekenhuisopnameduur ook de IC opnameduur bevat

4 Het aantal in het ziekenhuis overleden Covid 19 patienten over de tijd moeten hier de patienten die op

de 1C zijn overleden wel of niet bij opgeteld worden Patient kan starten op verpleegafdeling en dan naar 1C

gaan

Deze informatie wordt afgeleid vanuit de volgende te registreren data items

• BSN

• Geboortedatum

• Ziekenhuis opnamedatum
• NICE opnamenummer facultatief maar samen met geboortedatum te gebruiken voor koppeling aan rest

1C opnamedatum

Herkomst van de 1C patient 1C ander ziekenhuis

1C ontslagdatum

1C ontslagbestemming 1C ander ZH overleden verpleegafdeling

ZH ontslagdatum

ZH overleden wordt automatisch op ja gezet als 1C ontslagbestemming overleden is

bold in te vullen bij Covid op de verpleegafdeling onderstreept in te vullen bij opname op de 1C

Erzijn een aantal aandachtspunten

1 De waarde van de informatie staat en valt bij de registratie hygiene Heldere richtlijnen dat dit zo snel

mogelijk na iedere opname minstens lx of 2x per dag wordt vastgelegd

2 Overplaatsingen van het ene naar het andere ziekenhuis zal een dubbeltelling veroorzaken omdat we alleen

om opname en ontslagdatum vragen en niet om de tijd Gezien de administratielast denk ik dat we het bij
datum moeten laten geen tijd en de enkele dubbeltelling door overplaatsing moeten accepteren

3 Als we BSN mogen verzamelen kunnen achteraf de dubbelen gecorrigeerd worden in de tellingen en

bovendien vergemakkelijkt het de consistentie van de registratie tussen afdeling en 1C bij overplaatsing Kunnen

we garantie krijgen dat registratie van BSN mag en dit ook graag in brief vanuit VWS vermelden

4 Wordt verwacht dat de ziekenhuissterfte van de patient die op de 1C heeft gelegen en ontslagen is naar

afdeling wordt geregistreerd wij krijgen bij NICE deze data automatisch maar een maand later Dezetaak kan

niet bij intensivisten liggen Via NICE krijgen we dat regulier binnen maar dan pas met reguliere maandelijkse

upload

Organisatorisch logistiek
1 Wie krijgt een account voor het registreren van ziekenhuis Covid Hoe controleert NICE of dit de

rechtmatige persoon is Ons voorstel is het aantal accounts te maximeren tot 3 Aanmelden met email adres

telnr en naam Doorgeven aan team vanQQ^^ deze controleren rechtmatigheid en geeft het door aan NICE

zodat daar accounts gemaakt kunnen worden

2 Er zijn ziekenhuizen zonder 1C die moeten ook een account in NICE administratie Kunnen we alvast een lijst
ziekenhuizen zonder 1C krijgen
3 Er werd gisteren gesproken over een help desk NICE kan dit faciliteren maar alleen per email

Groet

10 2e

I0 2e 10 2e @lnaz nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 51
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E 1° 2e10 2e
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10 2e 10 2e 10 2el@nvz ziekenhuizen nl |@nictiz nlCc

@lnaz nl

Subject Vragen voor zorg capaciteit nl

Hoi alien

In navolging van ons overleg van vanmiddag zouden we deze vragen zijn ingebracht door NVIC de onderstaande

vragen kunnen toevoegen aan zorg capaciteit nl Ik heb ze dus beperkt tot de vragen over capaciteit aangezien de

vragen over patienten aantallen worden opgenomen in NICE

Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden op de IC

• Dit staat nu al in het systeem hoeft niks voor gewijzigd te worden

1

Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden op de afdelingen geschikt voor COVID 19

patienten isolatie of druppel isolatie

• Er staat al een kolom met de actuele stand van isolatiebedden kliniek in het systeem Is dit hetzelfde De

vraag daarnaast is zoals vandaag besproken in hoeverre isolatie relevant blijft als er een enorme toestroom aan

patienten komt

2

Wat is de maximaal capaciteit van de beademingsbedden IC OK elders

• In het systeem is al een tabblad opgeschaald waarin te zien hoeveel bedden er beschikbaar zijn in de

opgeschaalde situatie nu ingevuld voor coronary care unit ic beademd ic onbeademd ic geisoleerd

isolatiebedden kliniek ic kind Voldoet dit Vraag daarbij is je beschikbare personeel meeneemt je kunt

wel bedden hebben maar er moet ook personeel beschikbaar zijn

3

In algemene zin is er een goede communicatie nodig over de spelregels hoe vaak per dag moet het ingevuld worden

door wie etc

Ook is het wellicht handig om alvast stil te staan bij welke rapportages we dagelijks zouden willen Nu is het in het

systeem alleen mogelijk per ziekenhuis een rapportage te maken Dat is wel veel werk De bouwer van het systeem

kan wel meer met de database en dus ook rapportages maken Maar dan moeten we het er wel over hebben welke

gewenst zijn bijvoorbeeld voor dit deel

• Het aantal beschikbare IC bedden in Nederland

• Het aantal bezette IC bedden in Nederland

• Het aantal beschikbare isolatiekamers in Nederland

• Het aantal beschikbare IC isolatiekamers in Nederland

• En dan nog uitgesplitst naar ROAZ regio

10 2e 10 2S Nictiz zullen morgen ookdeelnemen aan het telefonische overleg Zij wetenNVZ en

a lies van het systeem en de mogelijkheden

Tot morgen 11 30uur

Met vriendelijke groet

image002 jpg

LNAZ | Newtontaan 115 Zen Building 10 2e 3584 BH Utrecht | Tel 030 10 2s
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10 2e 10 2b 10 2eTo [®nvm nl] @rivm nl] gjg
l@rivm n I ]10 2e

10 2a [] 10 2ejggjji
m m

@rivm nl]
Cc @rivm nl]

m

From

Sent Wed 3 18 2020 6 46 02 PM

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wed 3 18 2020 6 46 03 PMReceived

PjHeeft vamniddag al contact gehad met

middag ffx gezm gezinnen
We hebben inmiddels de meeste liiaterialen voor monster afname voor ongeveer 600 personen

Beschennde liiaterialen is mi volgens mij wat liiaterialen betreft liniitereiid

Fijn dat jnllie secretariaat mee kan helpen ik zal het doorgeven en laat bet weten als het liodig is

Groeten

is er morgen oclitend voor een andere studie en doet dan in de10 2e I 10 2e

10 2e

@rivm nlVan 10 2e 10 2eq

Datum 18 maart 2020 om 19 29 20 GET

| @rivni nl rivm iilAan 10 2e 10 2eM m m

rivm nl |
|@nvm iil

|@rivm nl 10 2e

XtDW ^i ivm illm m

iiv\ rv Iii nl

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

CC 10 2em

Wie zijn de eerste verpleegkundigen Via CTS Of moet ik|
Ons secretariaat kan morgen helpen om pakketjes te maken als alle materialen er zijn

10 2e 10 2e [vragenen

Groeten

10 2e 10 2e
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10 2«10 2»

1° 2e

To @rivm nl]
From

Sent Thur 3 19 2020 3 01 47 PM

Subject RE cijfermatige onderbouwing beleid

Received Thur 3 19 2020 3 01 48 PM

Vorige week had ik deze tekst aan communicatie gegeven

Het komt overeen met WHO ECDC en stand van wetenschap

Waarom blijft er staan dat het alleen door hoesten en niezen wordt overgedragen

Hier moeten we iets aan doen

Vriendelijke groeten
10 2e

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19 overdragen

Het virus kan op verschillende manieren van de een naar de ander overgaan Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen

door hoesten en niezen Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes inademen of

bijvoorbeeld via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het virus Overdracht van het virus door

iemand voordat er duidelijke klachten zijn is ook mogelijk Dit kan doordat het virus uit de neus op de handen terecht komt en

daarna aan anderen wordt doorgegeven bijvoorbeeld door handen schudden

I0 [2e 10 2b @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 15 30

10 2e

10 2e

10 2e 10 2el@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE cijfermatige onderbouwing beleid

|@rivm nlTo

Cc

PS asymptomatische transmissie is een lastig onderwerp Hier is veel literatuur over die een belangrijke bijdrage
suggereert maar de publiekscommunicatie is hier nog niet op aangepast om deze mogelijkheid meer open te

houden

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus COVID 19

overdragen
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door

iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten

of te niezen via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes inademen of

bijvoorbeeld via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het virus Hoe zieker iemand

is hoe meer hij hoest en of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of

niest zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen

10 2«From

Sent donderdag 19 maart 2020 15 25

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

@rivm nlCc m

Subject RE cijfermatige onderbouwing beleid

Bests 10 2e

Je vraagt om meerdere zaken

• Cijfermatige onderbouwing huidig beleid Die is niet geheel en al op wetenschappelijke gronden gemaakt
Uiteraard wordt er al hard gewerkt aan de vraag hoe verder na 6 april en op welke gronden
• Infectie en complicatierisico bij verschillende groepen uit de literatuur We hebben een groepje in het leven

geroepen die de literatuur bijhoudt Ik zal hen vragen hier specifiek aandacht aan te geven

De vertaling naar boodschappen op de website moeten we verder bespreken Hier moet ook onderscheid worden



368503

gemaakt tussen communicatie voor het algemene publiek en voor professionals De website is nu vooral gericht op

het algemene publiek

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 11 58

10 2e 10 2el@rivm nl @rivm nlTo m m

@rivm nlCc

Subject cijfermatige onderbouwing beleid

10 2eHi 10 2e

Uit mijn klinische circuit komen veel vragen over cijfermatig onderbouwing van huidige beleid

Er zijn veel meningen en daardoor ook negatieve initiatieven vanuit MFS en NVMM Dat is vooral emotie maar wij
doen ook weinig om dat cijfermatig te weerleggen of aan te geven op overzichtelijke wijze wat de witte vlekken

zijn

Collega s geven aan dat zij graag die onderbouwing zien omdat zij zelf die data in alle wirwar niet meer kunnen

kan daarbij grote rol spelen10 2e

bijhouden en er een actief beleid is van experts om beleid onderuit te schoffelen Nu is ineens een microbioloog en

een intensivitist een epidemioloog maar we laten ook het gebeuren kan niet elke avond op tv elke aanval10K2a

couperen

Verzoek van mij is dus steeds op de RIVM site bij te houden wat er in trials wordt gerapporteerd over infectie en

complicatie risico bij
• Kinderen

• Ouderen

• Zwangeren
• Zorgpersoneel
• Gegevens over incidntie in Nivel en vanuit aanstaand seroprevalentieonderzoek

10 2g

Plus updates over indicates voor asymptomatische transmissie

Ook dat zal veel cijfer discussies opwerpen maar het begint met zo n overzicht en onderbouwing

Zien we daar mogelijkheid toe vanuit Epi b v

Met vriendelijke groeten

En

s

TSnaenjK^^omTrTaTre Infectieziektebestrijding LCI

Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu RIVM

Infectious disease specialist
National Coordination Centre for Communicable Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Post bus 1

3720 BA Bilthoven the Netherlands

10X28tel

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

1D 2e —
To @rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 11 44 22 AM

Subject RE FFX COVID 19 studie

Wed 3 18 2020 11 44 23 AMReceived

Dat lijkt me een prima oplossing In dat telefonische contact kan ik mogelijk ook een rol spelen
Geef maar even een seintje als er vanuit jullie nieuwe info is en we zaken moeten doorspreken

Hartelijke groet

1° 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 06

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

Subject RE FFX COVID 19 studie

Ha 10 2e

Super dat jullie mee willen en kunnen werken

Wij kunnen inderdaad EPI mensen vragen jullie ter plekke te ondersteunen als dat nodig is Maar aangezien we

mensen eerst telefonisch benaderen nadat ze jullie daarvoor toestemming hebben gegeven hoeft dat mogelijk niet

ter plekke Wij geven hier intern door dat er verpleegkundigen extern geworven moeten worden

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 33

l@rivm nl

^■^£ivmjll

To m m

Cc m

Subject RE FFX COVID 19 studie

Dankje
het praktijkwerk allemaal doet Coordinate vanuit hier moet door mij ons nog wel opgebracht kunnen worden

k olgens mij is het belangrijkste dat er een verpleegkundige ergens vandaag wordt getoverd die10 2e

We hebben later vandaag nog wel even contact

Hartelijke groet
10 2e

10 2e 10 2S @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 28

1 5 rivm nlTo

@rivm nlCc M

Subject RE FFX COVID 19 studie

Hieronder alvast wat antwoorden op je vragen

10 2e 10 2e @ rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 11 21

Aan l@rivm nl

CC H

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie

Hoi 10} 2e

Ik heb het onderzoeksvoorstel zojuist kort in ons team besproken We willen meewerken onder voorwaarde dat het

ons behalve navragen of een bevestigde COVID 19 patient en diens gezin wil meewerken en zo ja de

contactgegevens doorgeven aan jullie geen tijd werk kost Op andere locaties hebben we ook een EPI medewerker
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zitten die mee helpt Alshet erg druk wordt kunnen we kijken of er ook een EPI medewerker naar Groningen komt

om te he I pen toch klopt10 2»

We hebben nog niet veel cases hier vergeleken met zuid Nederland maar hebben er met ons sterk onderbezette

team onze handen meer dan vol aan en doen ook nog uitgebreid contactonderzoek bij iedere nieuwe case We

kunnen geen verpleegkundige aanleveren hiervoor onze JGZ ers zijn al ingezet op ons eigen primaire proces

Helaas Gaan we zelf voor op zoek dan

Ik neem aan dat onderzoeksmaterialen voor de deelnemende patienten e swabs PBM etc uit het RIVM komen

Daar is hier in de regio namelijk tekort aan waar niet Ja wij zorgen voor alle materialen

Zouden wij nog een stukje tekst aangeleverd kunnen krijgen dat we aan patienten kunnen vertellen die we vragen

om deel te nemen Wat het behelst en wat ze kunnen verwachten en welk doel het heeft Kom ik op terug

En qua inclusiecriteria alleen gezinnen met kinderen En dan neem ik aan alleen thuiswonende kinderen Tot welke

leeftijd Het liefst wel alle kinderen onder de 16 of 18 we hopen een gemengde groep te krijgen met zowel

basischoolleeftijd als middelbare school

Ik denk dat ik de coordinate vanuit hier en de communicatie erover met jullie op me neem Laten we vandaag
anders nog even bellen over details Mailen mag natuurlijk ook Ik ben te bereiken op

10 2e Lijkt me goed

Wij zijn nog drukiiibezi2i^m ^l ^ 12^ter a en en mensen bij elkaar te zoeken Als je vragen hebt mag je me ook altijd
mailen of bellen 10 2e

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s @rivm nl10 2sTel I Email

MD Infectious Hi introl at GG^Gromrger^Netheriands
| Email I0 2eTel @oron inaen nl

10 2e 1Q 2e ka rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 17 27

10 2e 10 2e I 5 rivm nlTo

Subject FFX COVID 19 studie

Hoi 10 2e

Hieronder een klein stukje tekst die ik had opgesteld voor^^^ om contact op te nemen met GGDen RACers voor

deelname aan dit onderzoek In de bijlage ook het protocol enkele details zijn alweer veranderd maar het grote

plaatje klopt nog We horen graag of jullie willen deelnemen

Groeten

10 2e

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie
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aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die beschikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

Met vriendelijke groet

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven huispost 75

E BIE’SVl® rivm nl10 2e 10 2eT

RIVM Dezorg voormorgen begint vandaag
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10 2«10 2e

1° 2e

To @rivm nl]
From

Sent Mon 3 16 2020 9 48 43 AM

Subject Re Antw onjuiste interpretatie Covid data

Received Mon 3 16 2020 9 48 49 AM

Merci[
dat ziiivol vindt

Ik ben mij ervan bewnst dat dit maar 1 van de studies is die in pre review fase is maar Bi et al laat m i zien dat de secondary
attack rate onder kinderen niet lager is dan onder volwassenen table 3 Het is niet altijd duidelijk op welk tijdstip de

symptomen zijn vastgesteld maar het lijkt erop dat liet percentage zander koorts onder kinderen lioger is Fig 1 en dat

kennehjk naast koorts het voomaamste symptoom hoest is table SI Dat is m i met in tegenspraak met het scenario dat

kinderen relevante transmissiebromien kunnen zijn dat kinderen brongevallen zouden kunnen zijn van de surveillance

detected gevallen in deze studie is evenmin op basis van deze data te falsificeren transmissienchting kan iminers niet

worden vastgesteld anders dan door tijdsintervalien hachelijk bij deze grote spreiding van incubatietij den en de

brongevallen kunnen inmiddels PCR negatief zijn geweest bovendien is de studie in de vroege fase van de epidemie gedaan
waarin community transmission nog beperkt kan zijn
De gevonden transmission rates zijn laag maar extrapolatie kan geliinderd worden doordat in deze studie met aggressieve
surveillance ingegrepen is in de ’natural history’ met minder aggressieve surveillance zoals hier in Nederland kan de totale

contacttijd en daannee de SAR hoger uitvallen

De relatief hoge schatdng voor het serial interval baart zorgen omdat de schatting van Re in de NL situatie voor zover

ueberhaupt mogelijk obv aangiftedata gezien de veranderingen m testbeleid bij een groter serieel interval hoger uitvalt

Ik zal de anderen emit laten om nodeloze emailbelasting te voorkomen maar deel mijn antwoord geiust als je

Het ouderzoek onder kinderen in Brabant gaat veel opleveren goed dat dit initiatief wordt genomen M b t subklin klin

ratio zouje natuurlijk het liefste epi data van alle bevestigde gevallen hebben om te zien welk percentage rechtstreeks door

een ander bekend geval ls kan zijn geinfecteerd en op basis daavan een scliatting te doen van het reservoir aan niet bekende

lnfecteuze personen maar ik kan mij goed voorstellen dat dat in de hmdige situatie ondoenlijk is

Veel sterkte met deze lastige taak

HGr

Op 15 mrt 2020 om 22 13 heeft

geschreven

@rivm nl het volgende10 2S 10 2S

De uitkomst is ondertussen bekend zowel scholen als horeca dicht

jou bekend is onderdeel van de WHO modelling group Er is daar goed overzicht van

beste data wat betreft COVID 19 epidemiologie en data om kengetallen te schatten en scenario s te

modelleren

10 2e

Er zijn veel preprints en vele nog niet peer gereviewed Hierbij een goed manuscript met attack rate

naar leeftijd gedocumenteerd

Groeten

10 2e

10 2e 1D 2e 5 aighd orgFrom

Sent zondag 15 maart 2020 15 56

|@rivm nl10 2e 10 2e]To
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10 2e 10 2e 10 2|@rivm nl |
Subject Re Antw onjuiste interpretatie Covid data

10 2e @ rivm nlCc

Merci^^Q on vera

HGr

10 2e 10 2eOp 15 mrt 2020 om 15 43 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

Beste

We hebben alle cijfers en overwegingem op een rij gezet het een en ander laten modelleren door

experts ECDC komt tot dezelfde afweging als wij idem het VK en Duitsland en hun experts

Maar de roep om sluiting is luid en we gaan zien wat er besloten is

In ieder geval veel dank voor het meedenken en waardering dat je jouw advies rechtstreeks naar ons

stuurt

Hartelijke groeten f i

10 2e 10 2e l@aighd orgVan

Datum 15 maart 2020 om 07 31 48 CET

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

Onderwerp onjuiste interpretatie Covid data

Beste collegae

Ik wil mij niet in het publieke debat mengen teneinde het vetrouwen in gezondheidsautoriteiten niet te

ondermijnen maar de redenering om scholen thans niet te sluiten berust op m i onjuiste interpretatie

van de data interviews in NRC van gisteren met 10 2e 0 2een

1 Dat onder kinderen weinig Covid 19 gevallen zijn gemeld zegt weinig over hun potentiele rol in

transmissie op populatieniveau Het kan simpelweg een reflectie zijn van een hogere subklinisch klinisch

ratio dan bij volwassenen waarbij subklinisch zich bijvoorbeeld als gewone verkoudheid voordoet

Het klassieke voorbeeld hier is hepatitis A

2 De gegevens over gezinsclusters kunnen m i evenmin zo worden geinterpreteerd De weinige tot nu

toe gepubliceerde gezindsclusters waren klein en veelal in het begin van de epidemie onderzocht

waarbij nog vooral sprake was van import uit besmette gebieden e g data Gangsu en S Korea

Gegevens uit periodes in de epidemie waarin populatietransmissie de hoofdrol ging spelen ontbreken

Dus de data zijn geenszins in tegenspraak met een scenario waarin eerst via volwassenen gevallen
werden geimporteerd en later grootschalige transmissie onder kinderen plaatsvond

3 Dat kinderen op crecheleeftijd besmettelijker zouden zijn dan basisschoolkinderen gjjgjgg berust deels

op vertekende waarneming Zeer besmettelijke infecties zeer hoge R0 vinden per definitie op zeer

jonge leeftijd plaats mitsze levenslange immuniteit nalaten dat je ze op baisisschoolleeftijd weinig

meer ziet komt doordat ze al op vroegere leeftijd zijn doorgemaakt klassiek voorbeeld mazelen Dat

geldt niet voor Covid 19 met een relatief lage R0

4 R zou in dezefase schommelen tussen 1 5 en 2 Dat komt niet overeen met de NL aangiftedata RO is

gedefinieerd als hetTOTAALaantal secundaire gevallen direct veroorzaakt door een primair geval in

een geheel bevattelijke populatie Bij gebrek aan cohortdata is een goede schatting de epidemische

toename over de duur van het serieel interval dat is 4 dagen Nishiura et al Int J Infect Dis Die
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bedraagt over de aflopen week ca 3 3 ruimschoots hoger dan Italie over diezelfde periode 1 9

Ik hoop dat e e a helpt bij de discussies M i is er geen ontkomen aan om alle scholen te sluiten en

gezien de relatief hoge R ook bars restaurants etc

HGr

10 2e

image002 jpg

10 {2eJ

10 2e

7 ms eraannnsmut^on3lobal Health and Development

10 2s

Amsterdam university Medical centers

Amsterdam Netherlands

T 31 0 20gJ3]|^

Skype^^
E ■jjUwaM@aiahd org www aiqhd org

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

sent to

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Bi 2020 Epidemiology and transmission COVID 19 in Shenzhen China pdf
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10 2»

10X26

10 2«To @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 15 2020 6 54 34 AM

RE onjuiste interpretatie Covid data

Sun 3 15 2020 6 54 35 AM

Tja

Volgens mij is het de kunst de belangrijkste goede papers te nemen uit alle preprints Een daarvan is de Shenzhen

data Shenzhen health commission Johns Hopkins waarvan jij een preprint toestuurde waar de attack rate naar

leeftijd is gedocumenteerd Dat lost bijna a I deze discussie op

Een andere is deel te nemen in de WHO calls waarin mensen zitten die overzicht hebben over COVID 19

epidemiologie

Volgens mij is meediscussieren met de NRC Volkskrant niet zo zinvol dat is een publiek debat geen

wetenschappelijk debat en geen beleidsvorming
Vnendelijke groeten
10 2»

I0 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 07 44

10 2e 10 {2e |@rivm nl

Subject FW onjuiste interpretatie Covid data

To

Ter info

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 126

Dubbel



368526

Dubbel

10 2e
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10 2eTo l@rivm nll irivm nl]m

irivm nll S|@rivm nl]

|@rivm nl]
|@rivm nl]M M iTil

Cc

From

Sent

m

Mon 3 16 2020 7 46 24 PM

Subject RE nieuwe versie Informatiebehoefte COVID 19 tbv landelijk beleid

Received Mon 3 16 2020 7 46 25 PM

Nvmm wilde de aantallen zorgverleners die besmet zijn rapporteren omdat ze vaak testen zonder indicatie om een beeld te

krijgen van de verspreiding dus die gevallen belandenmogelijk niet of veel te laat in Osiris

Groet ^2

|@rivm iil

Datum 16 maait 2020 om 20 33 31 CET

Van 10 2e 10 2e

ferivm nl10 2e 10 2era

S rivm nl @rivm nl10 2e 10 2ePj

@rivm nl

Ondervverp RE nieuwe versie Informatiebehoefte COVID 19 tbv landelijk beleid

Dank je ja goed punt

Hopelijk wordt tijdens het OMT duidelijk wat precies de infonnatiebehoefte van wie is en hoe die het beste ingevuld kan
worden

Groet | 10 2e

|@rivm nlFrom

Date 16 March 2020 at 20 17 00 CET

10 2s 101 29

Subject RE nieuwe versie Infonnatiebehoefte CO\TD 19 tbv landelijk beleid

101 29 10 29 @rivm nl

|@rivin nl |@nvm nl2e 10 2e

We hebben het er niet echt over gehad maar het aantal handen aan het bed bepaalt zeker ook de capaciteit en

daarmee de druk op de ziekenhuizen lijkt me

Groet 101 29

101 29 101 29 @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 18 59

101 29 101 29|@rivm nl @rivm nl

U@rivm nl

|@rivm nlTo

k| rivm nl |
@rivm nlCc m

Subject RE nieuwe versie Informatiebehoefte COVID 19 tbv landelijk beleid

PS het is me niet geheel duidelijk waarom de ziekenhuizen ook info over zorgmedewerkers met COVID 19 zouden

moeten willen rapporteren Ik begreep dat het testbeleid is aangepast en ze niet meer getest worden Bovendien

moeten zij ook via Osiris gemeld worden dus dat is dubbel werk voor ziekenhuizen

101 29 101 29 5 rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 18 18

10 29 10 29 10 29 10 29 101 29|@ rivm nl |@rivm nlTo
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10 [2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl S rivm nl 5 rivm nl

@rivm nlCc m

Subject RE nieuwe versie Informatiebehoefte COVID 19 tbv landelijk beleid

Bedankt 10 2e

Bij deze opmerkingen EPI deze graag erin opnemen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e privm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 18 00

| 5 rivm nl l

| a rivm nl

10 2e 10 2e|

| 5 rivm nl

I Srivm nlTo

2e M

10 2e Srivm nlCc

Subject nieuwe versie Informatiebehoefte COVID 19 tbv landelijk beleid

Importance High

Dag allemaal

Ik hoop dat ik in bijgaande versie de input van de discussie zoeven goed verwerkt heb

Graag per ommegaande commentaar

Groet 10 2e

Dr 10 2e

Arts M G infectieziektebestrijding epidemioloog
Landelijke Coordinatle Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak
3720 BA Bitthoven

Tel 030J
Mob 061

[0

EEEEfafwezi g
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■

From

■[■lBH@rivm nl]
@rivm nl]

10 2e 10 2« 10 l2e 10 2e@rivm nli
K2«

10 2e

Sent Wed 3 11 2020 3 07 40 PM

Subject FW NIVEL peilstation 2e positieve in Utrecht

Wed 3 11 2020 3 07 41 PMReceived

Dank voor het doorsturen Had al even meegerekend Het aantal covid 19 patienten in Nederland dat klachten heeft

en naar de huisarts gaat is dan 250 95 ci 41—769 Dat zijn dan mensen die niet gelijk als case zijn gemeld Dus

als maar de helft van de infecties symptomen geeft en de helft daarvan hoest en de helft daarvan naar de huisarts

gaat ongeveer 2000 infecties 336 6152

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 51

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject NIVEL peilstation 2e positieve in Utrecht

To

lQ 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 50

|@rivm nl101 26 I0 2e 10 26 10 26|@rivm nlTo [n

l@rivrn nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

O ja ook tweede IAZ patient positief in Nivel influenza surveillance peilstation in Utrecht

10 2eFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 48

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlTo

@rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Ja Brabant zit nu op randje M1 M2 lijkt me Dus loslaten BCO zou aan de orde kunnen zijn alleen melden in Osiris

met minimale informatie

Verdere informatie over deel van de cases en HH contacten krijgen we dan via FFX

Rest NL nog C2

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 11 37

10 2s 10 126 I0 2e 10 2e| S3 rivm nl l@rivm nlTo

iSrivm nlm

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

10 2eHoi

en Brechje zullen een kaart van Nl maken naar NUTS3 met de gevallen met onbekende bron

hopelijk geeft dit inzicht voor de keuze voor NUTS2 of NUTS3

10 2e

Ik denk dat in het epidemiologisch overzicht voor het RT voor vrijdag we dan moeten verwijzen naar de C en M

indeling uit de scenario s waarbij we de problemen in zorgcapaciteit voor nu buiten beschouwing laten dat kwam

uit een overleg vorige week met regio s

Ik zou zelf denken dat heel Noord Brabant in M2 zit meerdere regio s met verspreiding in algemene pop en

uitbraken in zorginstellingen oa Tilburg Breda Uden Waar Limburg nu zit weet ik niet wel uitbraak in

zorginstelling maar nog maar 7 cases met een onbekende bron uit sitrep vandaag Ik zou zeggen Ml

Dit zou betekenen dat Brabant BCO gaat loslaten Dat lijkt me verstandig kunnen ze zich op instellingen gaan

richten mn verpleeghuizen
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En dan rest Nederland nog in C2 max 3 gevallen met onbekende bron op dit moment

Een duidelijk kaartje hiervan kan ook helpen zal ik ook aan Henriette vragen

Groet 10 2

Epidemiologisch scenario Drempelwaarde volgend scenarioFase en

beheersdoel

Eerste gerapporteerd geval met reishistorie en of

epi link C2

Eerste geval zonder epi link C3

Cl Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD instaattot

effect eve BCO

Toename gevallen maar binnen capaciteit GGDC2

Containment C3

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

Enkele clusters

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

C3

Containment

Capaciteit GGD voor BCO

schiet tekort

Veel gevallen zonder epi

link

Een of enkele regio s met

verspreiding in de

algemene bevolking

Eerste lokale uitbraken M2

Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance M2

Ml

Mitigatie

BCO losgelaten

Meerdere regie s met

verspreiding in de

algemene bevolking

Uitbraken in zorg

instellingen

Grotere problemen in lokale zorgcapaciteit M3M2

Mitigatie

Meer gevallen leidend tot meerdere regio s met

tekorten zorgcapaciteit M4 Minder gevallen
leidend tot minder regio s met tekorten

zorgcapaciteit M2

M3 Verspreiding in alle

regio s verschillende

intensiteit per regio

Mitigatie

Minder gevallen leidend tot minder tekorten

zorgcapaciteit M3

M4 Zeer grootschalige

verspreiding in alle regio sMitigatie

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 48

I0 2e 10 2« 101 26C |@rivm nl @rivm nlTo

l 26 @rivm nlCc

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

De keuze voor ons is om te melden op provincie niveau hele provincie Noord Brabant NUTS2
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Of alleen de betreffende COROP gebieden zoals Midden Noord Brabant NUTS3 niveau

101 26 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 39

ifc
10 2e 10 2e 101 26@ rivm nl @rivm nlTo

i 2eCc

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Dit sluit aan bij de mail die we daar maandag over ontvingen Attachments die daarbij zaten heb ik bijgevoegd
Wim en ik hadden al besproken dat dit een RT beslissing moet zijn en dus vrijag op de agenda moet De vraag is

ook op wel niveau we dit gaan melden

10 128

10 2e 101 26 @rivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 16 24

mmsss
10 2e @rivm nlTo

0 2» 10 2 10 2e I 5 rivm nlCc

Subject FW For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Ter info Ik had y^gjen ^^^al gebriefd over deze AF Goed om vrijdag in RT te bespreken of wanneer via EWRS

gemeld wordt dat wij area with ongoing community transmission hebben binnen NL

Groeten

10 2e

101 26 @ecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat

Sent maandag 9 maart 2020 14 46

To 10 2e 0 26elisabethinen or at sam ltm [jj m 0

10 2evzbb sk chl luw m w iss it

@santepubliquefranee fr ^
H B0^^1@iandlaeknir js

@nijz si |
Qmphs moh gov cy

l@fhi no

jH@rki de

^|^hzjzTir H
mSinsa min

m m m 0 [Til

|@gov mtm 0 m

hse ie0 m rn 0123

0 l@szu cz 0 0 [0 jj

10 28saude pt ^ggjsLdk l@spkc gov lv|fi| 0 R

0JjgJ£tcdJo
| ^^al@msssi es

^@pzh gov pll@insp gov ro
m 0 p

|@thl fi0

^@med uoa gr Pfolkhalsomyndigheten se

@nnk gov hu

rivm nl

^■@wiv isp be

vahoQ com H

0 Pj 0

0 pj 0

^[@who intPj ■ P]

@ijzcg mePj Pj

10 26 10 2ennk gov hu 0 agihas lvCc Pj |@ages at

101 28thl fi santepubliquefrance frPj Pj Pj

2»min saude pt

g|@mh government bg

l@szu czPj Pj Pj

|@mphs moh gov cy l@nijz si0 0 m

101 28 10l 2a

10 2e

K@jfmed uniba sk0 0

@ssi dk0 inmi it B

@samJt

^J@isciii es

B@wiv isp be 1

0 0 terviseamet ee

5folkhalsomyndigheten se

HEBSl@Pzh gov pl

0Rci

10X28 E
101 26 Q 10 2e

B@fhi no Bji
@rki de ffl

0 0 0

0

m

B@ec europa eu |
@ecdc europa eu

0

10 2e

101 28

landlaeknir is jH

Pl^riyrTLnl
^J@ecdc europa eu

Subject For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

0 0

0 0 0

0 0

Dear Advisory Forum members

Please find attached the preliminary draft minutes from the Extraordinary Advisory Forum meeting held on 4 March 2020 Please

send us your comments if any by Thursday 12 March
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The draft minutes of AF60 18 19 February and of the Extraordinary AF meeting held on 24 February will be circulated in due

course

Kind regards

Corporate Governance Secretariat

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdeeuropa eu

Follow ECDC on f Jfr in a

1 ec 5c
2005 2020

From Corporate Governance Secretariat

Sent 09 March 2020 09 30

10 2e 10 2el@elisabethinen or at l@sam ltTo PJ

10 2e 10 2e

10 2e

10 12

j
10 28vzbb sk |@chl lu @iss it

2e l° 2e|santepubliquefrance fr 10 £2em

HM@landlaeknir is ^
|@nijz si

|@gov mtpj W m

10 2bHav l@hse ie |
MflMgB@szu cz

pj pj pj

10 2e@hzjz hr

M@insa min saude pt

Sspkc gov lv

|@mphs moh gov cy
m Pj pj m

ssi dk J
l@insp gov ro

mj m Fn pj

tcd iem m pj pj

Dzh gov pl |@thl fipj

l@folkhalsomyndigheten se ^J@rivmml|@msssi es pj m m pj

med uoa gr van Dissel Jaap

nnk gov hu

rivm nl wiv isp bem nj m p] m

mESJ@yahoo com
m pj

l@who int @iizcg mePj P] Pj

10X28l@nnk gov hu ^3@agihas lvCc l@ages atPj Pj Pj

ft 10 2e|@thl fi |@santepubliquefrance frPj Pj Pj

|@arsnorte min saude ptPj Pj P] Pj Pjszu cz

0 2mh government bg mphs moh gov cypj p] pj pj RJ nijz si

l@ifmed uniba sk |@bkus lvrn Pj P] P] Pj

M| ssUkl@inmi it l@terviseamet eePj Pj Pj Pj Pj

sam lt |folkhalsomvndigheten se

^B@goyjTTt ^^H
aB@pzh gov pl

|@hziz hr |
|@ec europa eu

pfhi no

rki de

m pj p] pj m pj

pj HEQl@isciii es

@wiv isp be I

Pj M pj PJ

pj PJ PJ

^]@landlaeknir is Pj m

|@ecdc europa eu

PJ m mj pj

@ecdc europa euPj Pj

Subject Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Dear Colleagues

In the extraordinary meeting of the ECDC Advisory Forum on 4 March 2020 we agreed that EU EEA Member States would move
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toward a system of self declaration of areas with ongoing community transmission of COVID 19 so as to allow other Members

States to adapt their travel based testing approaches in the ongoing outbreak ECDC s proposal is that Member States report the

areas which they classify as having ongoing community transmission i e more than only imported cases or clearly defined and

limited clusters of cases at NUTS level as described in the attached instructions and using the attached macro enabled excel file

ECDC would collate and share these responses which MS would update as frequently as the situation changes in their country

Please provide feedback if any on this proposal by close of business Tuesday 10th March

With kind regards

10 2e

Confidentiality Notice
If you are not die intended recipient of diis message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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H@rivm rll■■■ 10 2e |j 10 2»

{10 2e | 10 2e

10X2e

tTo irivm nl] u3
10 2e B9 rivm nll |@rivm nl] |@rivm nl]MJ m M

10 2e ©rivm nll

10 2e 10 2S 10 2e@rivm nljCc

10 2e |j 3 rivm nll MIMEQJrhtiait @rivm nl]10 2e

10 2«

10 28 10 128

From

Sent Sat 3 7 2020 8 23 21 PM

Subject RE COVID dit weekend

Sat 3 7 2020 8 23 21 PMReceived

Heb net gecheckt en overlijden van die ene patient niet als zodanig genoteerd in casusregister maar wel enige met

rood kleurtje naast teruggetrokken patient En geen andere bekend uit nieuws dus n l klopt waarschijnlijk en

hopelijk wel

Succes morgen| 10 2» 10 2een

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 21 11

10 28 |@rivm nl |@rivm nlTo

10 2b|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlm m

|@rivm nlm rn

2e I0 2e|@rivm nl |@rivm nlCc m

10X28|@rivm nl |@rivm nl

Subject RE COVID dit weekend

Er staat trouwens een overleden persoon in Osiris klopt dat nog

Ook wel een getal dat zou moeten kloppen na overgang

10X28 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 21 09

rivm nl lrivm nlTo

10X28l@rivm nl l@rivm nl |@rivm nlm

2e |@rivm nl0

101 2828 |@rivm nl |@rivm nlCc m

10 2e|@rivm nl |@ rivm nlm [jj m

Subject Re COVID dit weekend

Veel dank voor alle informatie Ik ga morgen hard mijn best doen om osiris nog completer te krijgen en in beeld te krijgen wat wel

in osiris maar niet in het casusregister staat

10 28From

Sent Saturday 7 March 2020 20 49 33

I0 [2e 10 2e 10 128To

10 2e 10 2eCc R]

Subject RE COVID dit weekend

En ook nog even aanvulling van mijn kant

• Ik heb alle gemelde gevallen die op definitief waren gezet doorlopen

o Alle positieve heb ik nagekeken op volledigheid meestal waren deze goed ingevuld in ieder geval voor

de belangrijkst zaken waarom gevraagd werd in infact bericht Bij niet cruciale missende gegevens heb ik

nog geen bericht gestuurd omdat ik liever heb dat ze focussen op de nog niet gemelde cases

o De meldingen met niet ingevulde labuitslagen waarbij niet te zien was of ze pos of neg waren vaak

werd negatieve testuitslag in commentaarveld gemeld heb ik teruggestuurd met de vraag dit in te

vullen Ik heb dit wel gecrosschecked met casusregister maar omdat we ook niet weten of dit volledig is

heb ik deze meldingen wel met commentaar teruggestuurd
o De patient in overzicht van

teruggezet naar de GGD

■sural die als accoordLCI stond heb ik ook met commentaar10 2e
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Graag als jullie de GGD bellen en hierbij vragen om Osiris in te vullen even benadrukken dat de

TESTUITSLAG ook echt moet worden ingevuld dus niet alleen maar casusclassificatie bevestigd en dan dus

ook op SARS CoV 2 Er zijn twee patienten die bevestigd staan maar voor corona ongespecificeerd dus dat

moet waarschijnlijk SAS CoV 2 zijn

Er staan op dit moment 138 positieve gevallen in osiris

Dit zou inderdaad betekenen dat er ook al wat gevallen in osiris worden gemeld die niet in het casusregister staan

Op basis van bestand van 12 uur vanmiddag heb ik er 115 aan ECDC gemeld dus er zijn er vanmiddag vanavond

wel weer een paar bijgekomen

Groeten

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 19 44

10 2e 10 2e

10 2e

rivm nl |@rivm nlTo m m

10 2e 10 2erivm nl I 5 rivm nlW

@rivm nl

10 2el@rivm nl |@rivm nlCc

10 2e|@rivm nl M@rivm nl

Subject RE COVID dit weekend

Hoi allemaal

In aanvulling op de mail van|
nog een hele tijd bezig geweest met het aanvullen van het casusregister mbt de osirisnummers Op 183 van de 188

casussen in het casusregister hebben een OSIRIS nummer dus dat gaat best goed GGD en maken in ieder geval
de casussen aan in OSIRIS

hierbij mijn overdracht ik ben van 13 19u bezig geweest Ik ben toch ook10 2e

Daarna heb ik een overzicht gemaakt van de casussen in OSIRIS die in het casusregister staan 188 op dit

moment en daarvan blijkt bij 75 van de 188 geen labuitslag te staan zie toegevoegd overzicht Het zijn heel veel

casussen uit Utrecht maar ook van andere GGD en dus als jij morgen daar contact mee kunt opnemen10 2e

10 29

Succes met alles en mocht je nog vragen hebben dan ben ik te bereiken op 06

Groeten Q

10 2e

10 2e 10 2b @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 16 23

qJrivm nl I 10 2e l@rivm nlTo

10 2e 101 2|@rivm nl |@rivm nlm

rivm nlm M

1 53 rivm nl^^^^BB^S^^B j 10 2e l@rivm nlCc

10 2e|@rivm nlw

Subject RE COVID dit weekend

Dank je wel| Inderdaad spannend om te zien of er cases in osiris staan die niet in het casusregister staan10 2e

10 2e 10 2e | 5 rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 15 26

10 2« 10 2e 10 2» 10 2 10 2el@rivm nl l@rivm nlTo
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10 2e l0 2e 10 2e I0 2el@rivm nl @rivm nl @rivm nl

|@rivm nl

10 2e|@rivm nl l@rivm nlCc

10 2e|@rivm nl |@rivm nl

Subject Re COVID dit weekend

Beste allemaal

Vaninorgen ben ik bezig geweest bij LCI en lieb rond half 2 het stokje overgedragen aan I

doorgronden wat nu precies waar wordt ingevuld en hoe de dingen correct aan elkaar te knopen maar ik heb mijn best

gedaan om in ieder geval iets bij te dragen en aan te vullen

Het was vrij lastig om te10 2e

Hoogste piioriteit vamnorgen was om de LCI casus register een excel bestand zo compleet mogelijk te krijgen omdat

vandaag en morgen de landelijke cijfers daarop gebaseerd worden De casns register wordt door hen s morgens

aangevuld met de positieve lab uitslagen uit Erasmus MC en van IDS 10 2g

f oor die cases is men dus

afliankelijk van OSIRIS en we hebben vamnorgen nog niet gekeken wat er WEL in osiris was gemeld maarNIET in de

LCI casus register stond Dat zal meer essentieel worden als labs nu meer zelf gaan testen dus iets om morgenochtend

te bekijken

10 2fl

Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om de LCI casus register in ieder geval aan te vullen met osiris nummers gebaseerd
op geslacht geboortejaar woonplaats obv postcode in osiris en meldend GGD Daamaast heb ik GGD en afgebeld om
de minimale nodige mfonnatie in het LCI casus register aan te vullen namelijk geslacht geb datum woonplaats
mogelijke bron en is de pt thuis of in zkh De GGD en die ik heb gesproken maieaiheeft daarvan een lijstje heb ik ook

met klem gevraagd of zij de minimale infonnatie kunnen aanvullen in de meldingen in osiiis en de nog niet gemelde
gevallen moeten melden in osiris met uitleg dat we vanaf maandag afh zijn van osiris

Er zijn dus vrij veel cases die WEL in de LCI casus register staan nu met minimaal benodigde aanvullende info

liierboven genoemd le ziektedag zit liier niet bij I maarNIET VOLLEDIG in osiris ingevuld de info is er wel maar

moet door de GGD worden ingevuld

Igaat vamniddag verder met de GGD en verzoeken om aanvullende info in osiris zodat de minimaal benodigde info

compleet is zoals in de Lablnf@ct

10 2e

Ik heb gewerkt met een zo recent mogelijke excel downtoad uit osiiis ongeveer elke 2 uur bijgewerkt en de laatste

download was om 13 30u waannee

osiris zoals in het word bestand men^verkuistructie voor osiris genoemd staat omdat je in excel tenminste ktmt

selecteren volgorde aanpassen etc

verder kon werken Ik vond dit handiger dan de meldingen los bekijken in10X29

Probleem met GGD en bellen is wel dat ze vrijwel niet direct bereikbaar zijn moet meestal via ambulaiice meldkamer in

de regio en dat ze erg erg druk zijn dus het kost veel tijd om lemand te spreken en die persoon heeft op dat moment geeu

tijd om iets in osiris aan te vullen Uiteraard voor iedereen bekende kost maar ik noem het toch nog maar even Ik heb

ze geprobeerd uit te leggen dat het uiteindelijk voor iedereen en ook voor hen veel tijd scheelt als we vanaf maandag op

osiris kunnen varen Maar ik hoop heel erg dat osiris nu dan ook echt aangevuld zal worden
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Succes voor iedereen die hier nog mee aan de slag gaat dit weekend

Ik ben het hele weekend bereikbaar mijn numrner 06 1 10 2e

Gioet

10 2e

I0 2eFrom

Sent Saturday 7 March 2020 08 51 29

2eTo m M m m m Qj

cCc R] □ m

Subject RE COVID dit weekend

Hoi allemaal

Heel erg bedankt iedereen voor het inspringen en doorwerken tijdens het weekend echt heel fijn

Gisteren om 16 uur waren er 101 bevestigde gevallen in Osiris bevestigd en of positieve labuitslag dus hopelijk
lukt het om maandag een accuraat beeld via Osiris te krijgen dat zou LCI en EPI veel werk schelen

Succes iedereen en handig om elkaar op de hoogte te houden dus mag ik jullie vragen om na elke shift even een

mail te sturen met de belangrijkste zaken die ook van belang zijn voor de anderen die dit weekend inspringen

Groeten

I0 2e

10 2e I0 2e l@rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 liiaait 2020 18 12

@rivm nl @rivm nlTo 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 101 2®m

o nvm iil

E l@iivm nlCc 10 2e 10 2e

fl 10 2e

10 2e a rivm nl

10 2e i 2e |@rivm nl 10 2b

@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e

Subject RE COVID dit weekend

Ha alien

Fijn dat iedereen zo mee wilt werken

Ik was in principe ook van plan om in het weekend de osiris meldingen in de gaten te houden maar heel fijn als daar

ook extra hulp voor is want het worden er een hoop
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Er is een LCI stap nodig om de melding van definitief naar ‘accoordLCTtezetten Dit werd aanvankelijk door

secretaresse van LCI gedaan maar^^^^ heeft ervoor gezorgd dat

we in het weekend de meldingen kunnen controleren

len ik dit ook zelf kunnen doen zodat10 2e

Ik heb net nog 119 gevallen accoordLCI gezet maar dit zijn ook nog veel verdachte uitgesloten gevallen die negatief

blijken Deze zullen volgende week worden verwerkt omdat dit minder haast heeft dus ie hoeft alleen naar de

positieve gevallen te kiiken Deze kan je het beste vinden door een excel bestand uit te draaien en de selecteren op

een positieve labuitslag

handmatig door alle osiris bestanden willen gaan

Volgens mij kan je dit niet op een andere manier doen of je moetmeg

Ik zal dus morgenochtend en zondagochtend in ieder geval alle meldingen op accoordLCI zetten

Elke avond zal ik een bestand met positieve gevallen naar TESSy uploaden dus dan zal ik ook nog in Osiris kunnen

kijken Als dit op een ander moment nodig is kan je mij bellen 06 10 2e

Ook als je vraag hebt over een geval laat maar weten

Groeten 10 2e

|@iivm iilFrom

Sent vrijdag 6 maait 2020 17 28

To

10 2e 10 2e

@rivm nl @rivm nl10 2e 10 26 10 2ern

l@rivm nl10 2e

@ilvm nlCc m

l@rivm nl l@rivm ulm m m

|@rivm nl |@rivm nlm m

l@nvm iil

Subject COVID dit weekend

m

Hoi 10 2e 10 2e 10 2een

Hier dan verdere info over dit weekend

Er zijn redelijk wat LCI ers op het RIVM dit weekend

Hieronder het laatste inf@ctbericht over COVID met oa een instructie voor GGD en om te melden in

Osiris en aan LCI

Iedere dag wordt om 14 00 het nieuwe aantal cases bekend gemaaktvia de RIVM website Dit

weekend wordt dit nog gebaseerd op het LCI casus register De bedoeling is dat dit maandag

overgaat naar Osiris Osiris loopt nu nog achter ong 80 van de 128 bevestigde cases ingevoerd
Het is belangrijk dat dit dit weekend wordt ingehaald dus bij ieder contact met de GGD is het

belangrijk te zeggen dat ze Osiris in moeten vullen met minimale gegevens zoals in de infactmail

hieronder genoemd
Zondagmiddag 2s helft zou

dramatisch achterloopt is het waarschijnlijk beter om de LCI werkwijze ook maandag nog vol te

dan kunnen nagaan hoe compleet Osiris is Als het nog steeds10 2e
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houden anders kan er maandag 14 00 geen getal gepresenteerd worden

zondagmiddag met LCI moeten overleggen zo nodig na overleg met mij Maandagochtend is er om

9 30 ook een overleg hierover

• Ik ben dit hele weekend bereikbaar urgente dingen via 06

zou dat dan10 2e

10 2e anders via app 06 10 2«

en KM51 zijn het team die een R script kunnen runnen op Osiris om beschrijvend epi
overzicht te genereren Zij werken dit weekend niet Ze hebben wel een SOP om Osiris meldingen te

kunnen accorderen en ontbrekende info bij GGD op te vragen zie bijlage Mocht het rustig zijn bij
LCI is het een idee om dit te qaan doen Dit is de link naar Osiris

10 2e

Als je geen inlog hebt gebruik dan mijn inlognaam en1 D 2g

bel app mij even voor mijn wachtwoord

• Er komt waarschijnlijk een vergoeding aan voor overwerken je kan dus of volgende week

compenseren of even wachten op verder bericht hierover

Super bedankt voor het inspringen

10 2b

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2e ©ctbericht

In dit bericht
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Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

« Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websiteV dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris
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Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodlg om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD’en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink {met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD’en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de

microbiologische labs bericht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan
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patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grote aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM IDS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daarom is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mall zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 atmSl

Groepsvaceinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaceinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaceinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen
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In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled tester van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^J

10 2e

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer Informatle
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ECDC

WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM falaemene informatie

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

t0 2e H Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM Bg]

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

10 2e 10 2s 10 2eMidden RAC Clb RIVM Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en Inf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tiissen 8 30 en

17 00 uur vial0KS@rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres l@rivm nk
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omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2e 10 2«To irivm nl] | @rivm nl]

©rivm nl] H2i10X26 10 2el@rivm nl]
|@rivm nl]

M m jrivm nl]
2e |@rivm nl

j@rivm nl] U|y2£g|Cc

10 126 [j 10 2ejrivm nl] |@rivm nl]m

From

Sent Sun 3 8 2020 4 04 12 PM

Subject RE COVID dit weekend

Sun 3 8 2020 4 04 13 PMReceived

Hoi

Ik heb de middag door gebracht met 2 dingen aandeel van werkers in gezondheidszorg onder loep nemen

In het extract van Covidl9 Qsirismeldingen van zondagmiddag rond 14 00 uur zijn onder de cases die bevestigd

zijn n 141

7 van hen hebben een link met buitenland Italie 6x GrootBrittanie Londen lx 1 Persoon is behalve in Italie ook

in Duitsland geweest voor een overnachting

Bevestigd 18 mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg10 2g

Bij 7 van de 18 is er 1 patient aan te wijzen als meest waarschijnlijke bron

gerelateerde gevallen I

bij 12 cases zijn er10 129

■10 129

Verder hebben we geworsteld met aantal Brabanders dat er sinds gisteren bij is gekomen Dit kan wel uit osiris

maar niet uit casus register omdat hier geen datum tijd van invoeren aanmaken record is genoteerd 10 2g

10 2g

10 126Gr

10 2« 10 126 @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 16 13

|@rivm nl B
i@rivm nl |i H

101 26

1Q 2e ISiBljfflHHl
10 26 Q 10 26

| 10 26

10 26 R 10 2b

I0 2e [26To m m

E10 2e 10 2e I0 2e@rivm nl nj

E10 126

10 26

|@rivm nl

10 26|@rivm nl |@rivm nlCc

@rivm nl

Subject RE COVID dit weekend

Dank je|
ingevoem

Dat is supernuttig want begin vd middag 136 vd totaal gemelde cases in de RIVM update in OsirisI0 26

10 26 10 126 l@rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 15 14

2e 2e|@rivm nlTo H

jjj@rivm nl10 126 10 26l@rivm nl |@rivm nl

10 2erivm nl |@rivm nlm u]

10 126 10 26|@rivm nl |@rivm nlCc

nls

Subject RE COVID dit weekend

Dank^^^^i
Fijn dat je komende week ook nog kan bijspringen

10 26 10 26 @rivm nlVan

Datum 8 maart 2020 om 14 44 46 CET
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@rivm ni

bnvjTUjl J|l 2e

10 2e 10 2e

10 2s@rivm nl l@rivm nl

10 2e M@rivm nl

Onderwerp RE COVID dit weekend

Ja precies alleen dus in stata en daar werken maar weinig mensen mee Maar ik ben gewoon beschikbaar om dit

te runnen voor de sitrep komende week De overlap tussen casusreg en osiris is verre van compleet dus dit moet

nog wel een paar dagen

Groeten[ 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 14 43

10 2 l@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl [@rivm nl |@rivm nlj[i]

Tivm nlm rn

@rivm nl j2e I0 2e l@rivm nlCc m

10 2e|@rivm nlrn

Subject RE COVID dit weekend

Wat goed
Heb je een script gemaakt voor het mergen van die databases Dan zouden we dat dagelijks kunnen doen totdat

alle patienten die in het casesregsiter staan ook in osiris staan hopelijk is dat snel

Dan maaktde overgang op osiris in ieder geval mogelijk morgen heel fijn10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 14 37

@ r i vm n I H

@rivm nl

10 2e|@rivm nlTo

10 2e 10 2e|@rivm nl

10 2e |@rivm nlCc m m

10 2e @rivm nlj[i|

Subject RE COVID dit weekend

Dag allemaal

Ik heb me vandaag toegelegd op de overgang van het casusregister naar osiris ^^Qen
gebeld voor aanvullende info

Ik heb beide datasets gemerged en een stata script geschreven om de minimaal nodige informatie bron

thuis ziekenhuis gemeente overlijden geboortejaar uit te draaien als dit ergens in de beide datasets beschikbaar

was Hierop hebben we de sitrep van vandaag gebaseerd
Ik kan morgen bv metfCIflTfefllen

we geen tegenstrijdige info hebben

hebben GGDen10 2e

helpt nu ook10 2e

kijken in hoeverre mijn definities in stata kloppen met hun R script zodat10 2a

Groeten 10 2»

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10| 2e

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

DUDBe
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Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2» 10 2e

10 2e

10 2e 10 2« 10K2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 2a»

10 2e

10 2« 10 2e 10 2»

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 105 26 10 2e

10 2e

10 2e 10 2« 10 2e 10 2b

I10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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Dubbei

10 2e

10 2e 10 2e 10K2e 101 20 101 20 10 2e

10 2e 101 20 10 2e 1O 20

Dubbei
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Dubbel

10 2e 10 2e

10 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 00 2e 10 2e 10 2s

10 2s 10 2e 10 2b

10 2s 10 2«

103 26

10 2e

10 26 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10M2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 26

I0 2e

Dubbel
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10 2e10 C2e

Dubbel
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Dubbel

1° 2e



368540

Dubbel



368540

Dubbel



368540

Dubbel

10 2e I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e I0 2o

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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t0 2«

Dubbel

10 2e
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To |@rivm nl]M

From

Sent

Subject
Received

Sat 3 7 2020 8 50 48 PM

RE COVID dit weekend

Sat 3 7 2020 8 50 55 PM

Dat is wel hoe we osiris tot nu toe geinterpreteerd hebben bevestigde status en of positieve labuitslag SARS CoV 2

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 21 36

I0 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject Fwd COVID dit weekend

Was jou vergeten in cc

10 2e

10 2a 10 2e @rivm nlFrom

Date 7 March 2020 at 20 31 02 CET

|@rivm nlTo

10 2erivm nl l@rivm nlCc m m m uj

^BjEIc5^B@rivm nl H
Subject RE COVID dit weekend

|@rivm nl

Dank^^^ dit klinkt wel bemoedigend

Voor die 75 cases uit het LCI casusregister waarbij er geen labuitslag in osiris staat het is denk ik een optie om

voor deze aan te nemen dat ze echt positief zijn zonder contact met de GGD Dat zou kunnen door in onze syntax
die osirisnummers als bewezen te definieren Dan kan de GGD dat op een rustiger moment corrigeren Of durven

we dat niet aan

10 2eGroet

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

I0 [2e

101 26 101 26 10 26

10 126

10 2e 101 26 10 2e 10 2e

10 2a 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e £10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2a

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2s [10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b

10 2e 10 2s 10 2» 10 2«

Dubtoel
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Dubbel

10 2e

10 2e [10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2»

Dubbel

10 2e 10 2e
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10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

C10 2 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2e 10 2» 10 2a»

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e»

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e
M|

10 2e

■ wO

10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e
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Dubbel
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10 2e10 2e

Dubbel
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Dubbel

10 2e
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Dubbel
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Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2S 10 2e I0 2o

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e

Dubbe
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I@r1vm nl] ■mifeCM10 2» 10 2eTo |@rivm nl]
10 2e airivm nll

10 2eFrom

Sent Wed 3 4 2020 7 50 54 PM

Subject RE verzoek te mogen submitten Lancet commentary on covid

Received Wed 3 4 2020 7 50 54 PM

Goed initiatief en prima om in te dienen Stuur je het nog even langs als het klaar is

Succes met afmaken

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 17 51

3 B nJ
10 2e 10 2b 10 2e 10 2»|@rivm nl | ®rivm nl

Subject RE verzoek te mogen submitten Lancet commentary on covid

Een heel leuk initiatief om eerdere inzichten in COVID 19 context te presenteren Zeer imposante groep van

auteurs Prima wat mij betreft en het lijkt me niet conflicteren met ingezet beleid in Nederland

Als ik meereken dan is er een stille aanname dat het serieel interval generatietijd ongeveer 7 dagen is Dat strookt

niet met de waarnemingen van een duur van 4 5 dagen Misschien kan er een zin aan worden gewijd hoe zal het

plaatje eruit zien als het serieel interval korter is en de R0 dus lager is

Verder ben ik natuurlijk benieuwd naar de berekeningen en de figuren

Vriendelijke groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 43

10 2e 00 2e 10 2e 10 129l@rivm nl |@rivm nlTo H

muwm inhi

Subject verzoek te mogen submitten Lancet commentary on covid

Ik ben met mensen van de UU en uit de UK a an het werken aan een commentary in the Lancet over hoe de epi
curve verandert als gevolg van mitigatie Dit is snelle covid opfrissing van een eerder artikel van ons hetzelfde

groepje in PLOS Comp Biol over mitigation voor influenza

fhttos journals ■plos ora Dloscompbiol article id 10 1371 iournal pcbi 10010761

Warwick U en QAuteurs zijn naast mijzelf Imperial College10 2e 10 2e

UU10 2e

Ik heb de huidige versie toegevoegd Deze is nog niet af maar the Lancet wil het zsm hebben mogelijk zelfs om

nog deze week te kunnen plaatsen en anders volgende week Vandaar dat ik jullie nu vast vraag of dit mag

Dank en groeten

I@imperial ac uk1From

Sent 04 March 2020 11 23

10 2910 2e

10 2e 10 2e@uu nl |To 101 29

Subject Next Text draft

Dear All

Deidre many thanks for the additions to the early draft

I attach a third draft where I have added your text but moved bits around and added to them
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It is 1000 words over 1 think it can be shortened somewhat but the editors at the Lancet may be best at this

The figure is think the surface one is good and I think a composite 4 part fig with the first box being the flow chart and

Ro defined in the legend the second box along is the 3D graph and the two boxes below are first a flattened epidemic curve

showing time scale it is longer than influenza A and the second one is a rebound if high containment taken off after 2 months as

suggested in UK government plans

References need to be done as well

Phone call this morning 1 am on| m

Kind regards

10 2s

10 2e

10 2b

Imperial College London Faculty of Medicine

Department of Infectious Disease Epidemiology
St Mary s Campus
Praed Street

London W2 IPG

10 2eMobile

imperial ac uk

Tel| m

Assistant

Project Manager

London Centre LCNTDR |

m

10 2» 10 2e @impe rial ac uk

10 2e10 2e |@imperial ac uk

10 2e @imperial ac uk10 2e

rom Mail for Windows 10
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[i 10 2«10 2» 10X28To @rivm nil rivm nl]
10 2e

10 2e

I0 2e irivm nl] |@rivm nl]m m

From

Sent Sun 3 8 2020 8 41 05 PM

Subject RE Notltie social distancing met tabel IuuhsQI

Sun 3 8 2020 8 41 06 PMReceived

Dag allemaal

S die conclusies uit het Joint Mission who rapport over veel close contact verspreiding waren mij ook opgevallen
maar ik vraag me sterk af of dat niet het gevolg is van de strenge maatregelen als iedereen thuis moet blijven vindt er

elders natuurlijk geen transmissie plaats
Alleen de conclusie dat veel geinfecteerde zorgmedewerkers thuis besmet zijn vind ik wel opvallend ik vraag me wel af

waar dat uit opgemaakt wordt

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden op zondag 8 maart 2020 21 12

Aan 10 2e j@rivm nl | 10 2e |@rivm nl 10IP»10 2«1m

|@rivm nl |
Onderwerp RE Notitie social distancing met tahelBMUlE

|@rivm nl I0 2e @rivm nl10 2e10 2em

Heel mooie notitie

Adviezen voor kwetsbare hoog risicogroepen worden zoals beschreven buiten beschouwing gelaten Maar zou voor

deze klachtenvrije groepen toch ook een algemeen social distancing advies kunnen worden gegeven misschien

tot zelf isolatie toe Geen effect op transmissie maar wel minder complexe morbiditeit en dus minder druk op zorg

In het WHO China Joint Mission report to China staat ook dat het in China vooral ging om transmissie binnen

families en nauwe contacten met weinig mensen die de infectie in de wijdere community hebben opgepikt Dat

ontbreken van community transmission wordt wel betwijfeld door anderen begrijp ik Heeft natuurlijk wel gevolgen
voor effect aantal maatregelen
Groet

10X28 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 19 08

Bi IJ 2« I0 2e 10 2s|@rivm nl |@rivm nl Rj

2 s I0 2e I0 2e@rivm nl

Subject RE Notitie social distancing met tabelM

Bedankt voor de opmerkingen ItlflltSlKE Ifc£31en |

|@rivm nl |@rivm nlm m

10 28

Bijgevoegd een nieuwe versie waarin de opmerkingen meegenomen die we morgen kunnen bespreken Ik heb nog

een annex meegenomen waarin ik algemene info over overdracht bij elkaar wilde zetten maar de info over

outbreaks die beschikbaar is is te anecdotisch vrees ik

Groet liPIfeDl

10 2e 10X2e 5 rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 12 11

in
10 2e 10 2e 10 2sSrivm nl l 5 rivm nlTo

EI0 2e I0 2e 10 128|@rivm nl

Subject RE Notitie social distancing met tabel

| £ rivm nl @rivm nl

10 2e



368549

Mooie notitie erg helder

Enkele punten misschien goed om heel sterk te benadrukken wat het hoofddoel is van social distancing
Hoofddoelen zijn denk ik het overeind houden van de zorg infrastructuur door het beperken van de

patientenstroom en daarmee voorkomen van maatschappelijke ontwrichting Ik zou dan ook verwachten dat het

inzetten en afschalen van social distancing gekoppeld is de fases in de respons planning waarbij de zorgvraag grote

problemen ondervindt door de covid 19 epidemie
Bij de te nemen maatregelen is het goed om af te wegen of deze maatregelen de infrastructuur zouden kunnen

belasten Voor het stoppen van openbaar vervoer is het goed om een inschatting te maken hoeveel zorgwerkers
afhankelijk zijn van openbaar vervoer we zouden niet willen dat zij thuis komen te zitten

Goed om aan te geven dat de genoemde getallen voor effectiviteit de huidig beste schattingen zijn en dat

surveillance en monitoring van de epidemie nodig is om vast te stellen of ze inderdaad voldoende effectief zijn
Je geeft nu aan dat er een risico is dat bij het afschalen van social distancing de incidence weer gaat stijgen
misschien goed om dan nu al expliciet op te nemen een doel is transmissie te remmen en niet te stoppen dus het

effectief reproductiegetal iets beneden 1 en hoger dan 0 te houden En dat bij opheffen gekeken moet worden naar

het effectieve reproductiegetal en de proportie van de bevolking die herstelt is na infectie om een inschatting te

maken van dit risico

Bij de voorgestelde pakketten is er een mogelijkheid dat de maatregelen te veel overlappen om de effecten op te

kunnen tellen bijvoorbeeld de hygiene maatregelen kunnen in totaal 6 bedragen het effect van openbaar
vervoer stoppen als iedereen die kan al thuis werkt is misschien veel kleiner dan 12

De huidige strategie is volgens mij contact tracing en actieve monitoring nog niet onmiddelijke quarantaine De

effectiviteit van case finding en contact tracing moet vermenigvuldigd worden met het percentage cases dat in

beeld is Voor Noord Nederland kan dit 100 zijn maar voor Noord Brabant wellicht 50

Ik kan me voorstellen dat binnenkort case finding en contact tracing niet meer werkbaar zullen zijn Zoveel cases

dat er maar een laag percentage wordt gevonden of zoveel cases dat GGDen er geen tijd aan willen besteden Is

het dan ook handig om een effectief scoial distancing pakket zonder case based maatregelen te hebben

Nogmaals heel sterke notitie Volgens mij heel erg nodig om dit klaar te hebben liggen voor een OMT maandag of

dinsdag

Vriendelijke groeten

10 {2e 10 2e SJrivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 20 23

I Wto —g
i0 {2e 10 2e l S rivm nl

2e 10 2e 5 rivm nl

Subject Notitie social distancing met tabelKE

Bij deze dan een nieuw concept voor het advies over social distancing Ik heb de nieuwste tabel van

opgenomen

hierin10 2e

Op biz 5 6 stel ik drie verschillende pakketten voor waar uit gekozen kan worden Hoeveel zo n pakket oplevert zal

opnieuw berekend moeten worden Het lijkt me goed om maandag eerst de maatregelen en pakketten nog eens

goed door te nemen ik heb daar nu om 10 30 een afspraak voor gepland maar opmerkingen voor die tijd zijn al

welkom

10 2eGroet
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To |@rivm nl]
Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 3 3 2020 12 22 08 PM

RE COVID 19 scenario s

Tue 3 3 2020 12 22 09 PM

Hoi ill cc10 2e | 10 2e

Ja mee eeiis

Wij als CIb gaan niet over de zorg etc maar zijn wel aan zet om maatregelen voor social distancing voor te stellen dat doet

niemand anders

Tot straks

10 2e

[@rivm nlFrom

Date 3 March 2020 at 13 07 40 CET

10 2e 10 2e

rivm nlTo

|@rivm nlf@jivm nlCc 10 2e 10 2ea j

|@rivm nl

Subject RE COVID 19 scenario s

10 2e

Alles is ter bespreking en juist bedoeld om waar mogelijk meer en waar niet nodig minder gedetailleerd te maken

Er staat ook duidelijk dat dit voorbeelden zijn
Doel is inderdaad scenario s op 1 lijn krijgen zodat iedereen met dezelfde uitgangspunten werkt En denk dat

bijkomend doel ook is dat de diverse regionale partners onder regie van GHOR NL afspraken maken hoe zij
komen tot een goed afgestemd plan

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 12 55

[@rivm nlTo

|@rivm nlCc

Subject RE COVID 19 scenario s

Ha 10 126

Dank voor de uitwerking
De aflassing van evenementen aantal deelnemers waar komt dit vandaan

Onhandig om hier heel gedetailleerd in te zijn

We gaan niet in op maatregelen voor curatieve zorg triage etc

Verwachtingsmanagement we gaan vooral de scenario s op 1 lijn krijgen met ROAZ veld

Dit is het eerste doel

Maatregelen voor curatieve zorg triage bespreken zal behoefte aan zijn verwacht ik

Ik zal nog even print outs meenemen van de OMT slides waar we hier een overzicht van hebben gemaakt

Groet 10 2e

10 26 10 26 @rivm nlFrom
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Sent dinsdag 3 maart 2020 11 58

To | KEJ2B@ggdghor nl MjjjjIEgB@ggdghQr nl

lhv nl

2e 10 2eCT@ggdghor nl @lumc nl [y|M
|@rivm nl ~E10 2e

10 2e

rivm nlm m [n m

rivm nl @rivm nlH m

10 2« E
10 2e

10 2e

|@rivm nl l@ rivm nl @rivm nl

@amsterdamumc nl

@mst nl

10 2» l@rivm nlSecretariaat_EPI
10 2e»amsterdamumc nl

Subject RE COVID 19 scenario s

|@vr rr nlm m m

Beste allemaal

Hierbij een concept nota met een samenvatting van mogelijke maatregelen en impact van diverse containment en

mitigatiescenario s Ik zal zorgen dat er prints beschikbaar zijn

To^anmiddag
10 2e

■ Original Appointment ■

10 2eFrom

Sent maandag 2 maart 2020 12 10

10 2e 10 2e 10 2e@ggdghor nl1 l@lumc nlTo [fi

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e M m | SecretariaatEPI

10 2b |@amsterdamumc nl

10 2»Cc

Subject COVID 19 scenario s

When dinsdag 3 maart 2020 15 00 17 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Where U 0 13

Beste allemaal

Fijn dat jullie bereid en in de mogelijkheid zijn om op deze korte termijn bij elkaar te komen over hoe landelijke en

regionale scenario s cq draaiboeken het best op elkaar aan te laten sluiten

Vriendelijke groet
t0 2e

10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

T 030
~

http www rivm nl

10 12«
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Impact COVID 19 op de activiteiten van het Clb in 2020

Activiteiten die voorlopig niet worden

uitgevoerd

ToelichtingCentrum

Richtlijnontwikkeling anders dan voor

COVID 19

Tot nader orde geen capaciteit

intern en in veld beschikbaar

LCI

VERITHAS IMivel gastro studie start uitgesteld Belasting huisartsen en burgersEPI

Gebrek lab capaciteit IIV IDSSPR TRIuMPH microbioom analyses liggen stil

VGO 3 pneumonie in de huisartsenpraktijk Belasting huisartsen geen goed

moment voor etiologisch onderzoek

pneumonie in relatietot

veehouderij

Restrospectief onderzoek AFP en NPEV in

ziekenhuizen zoals gevraagd door

Deskundigenberaad

Belasting ziekenhuizen rmedisch

studenten van UMCG die zouden

helpen bij dataverzameling mogen
andere ziekenhuizen nu niet

bezoeken

Screening op chronische Q koorts in

huisartsenpraktijk Q screen

Belasting huisartsen

Jaarrapportage Surveillance of influenza and

other respiratory infections in the

Netherlands Winter 2019 20

Vaste opleverdatum 31 augustus zal

dit jaar niet gehaald worden

Assessing and responding to outbreaks and

potential threats syndromic infectious disease

surveillance in China and the Netherlands

MoU Nederland China

De in 2020 beoogde uitwisseling van

staf en studenten loopt vertraging

op door reisbeperkingen

IDS

Z O

IIV

Tot na de zomer o a doordat MMLs

en GGD en niet beschikbaar zijn

ABR team Project Data voor actie
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Definities en spelregels

Beddencapaciteit

Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteit nl
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Inleiding

De webapplicatie Beddencapaciteit Zorgcapaciteit geeft inzage in de landelijke
beschikbaarheid verschillende bedden in ziekenhuizen zoals beademde en niet

beademde IC bedden en kinder IC bedden

Medewerkers van ziekenhuizen en meldkamers van ziekenhuizen hebben in een

oogopslag inzag waar en hoeveel bedden beschikbaar zijn Dit scheelt vele

telefoontjes en vooral veel tijd De webapplicatie helpt om patienten zo snel

mogelijk op de juiste plaats te krijgen

Dit document geeft de definities van de bedtypes die gebruikt worden in de

webapplicatie en het geeft de bedtypes die voor COVID 19 gedefinieerd kunnen

worden Daarnaast geeft het spelregels voor gebruik van de webapplicatie

De webapplicatie Beddencapaciteit is met het Acuut Zorgportaal onderdeel van het

webcapaciteitsinstrument van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Relevante bedtypes voor COVID 19 definities 1 2

CARD Cardioloaie

1C non covid Beademd zijn bedden voor patienten die op de Intensive

Care worden geholpen met de ademhaling beademing omdat ze

daar zelf tijdelijk niet of onvoldoende toe in staat zijn Deze patienten

hebben niet C0VID19

ChiruroieCHIR

Coronary Care Unit

CTTromboCTT

EHH EHH

GeriatrieGERI

ICBEA 1C non covid Beademd

1C non covid Onbeademd zijn bedden voor patienten die Intensive

Care zorg krijgen maar die geen beademing nodig hebben Deze

patienten hebben niet C0VID19

1C non covid OnbeademdICONB

1C C0VID19

IC UnitICU

Interne aeneeskundeINGK

i
C0VID19 Kliniek35BK

1C C0VID19 zijn bedden voor C0VID19 patienten die Intensive Care

zorg krijgen Deze patienten zijn meestal in isolatie

Kind ICKIND

Kind met monitorKIDM

Kind zander monitorKIDZ

LONG Long

MDL MaaoDarnn Lever

C0VID19 Kliniek zijn bedden voor C0VID19 patienten die zorg in de

kliniek krijgen maar niet op de Intensive Care

NeurolooieNEUR

QperatiekamerOK

PCI ECI

ShockroomSR

SEM

SEM K

verioekamerKRAAM
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Relevante bedtypes voor COVID 19 definities 2 2

IC Unit dit bedtype wordt gebruikt in het Acuut Zorgportaal De

ziekenhuizen kunnen met dit bedtype een opnamestop afkondigen
voor de Intensive Care Unit Daarbij geeft men de reden van de

opnamestop Deze functie is actief bij de ziekenhuizen en

meldkamers van de Roaz en NoordWest en SpoedzorgNet

CARD Cardioloaie

ChiruroieCHIR

Coronary Care Unit

CTTromboCTT

EHH EHH

GeriatrieGERI

C beademdICBEA

Der^Ht Workum m
IC on beademdICONB

HeerenveenIder

IC qeisoleerd Cl
Jullanadorp

IC UnitICU Wwingerwerf Oodemiidum Lemmer

\
Callanisoftg

COInterne aeneeskundeINGK
Sleeniuljk

Tergooi Hilversum

ffi GCU stop meiden

E CT TromDo stop meiden

B EHH stop meiden

El ICU wijsigen or atmeiden

BeschikDaartieid Rood Beperkt
AcfiterwachtzieKenhuis BovenU Ziekentiuis

Ingangslijd 18 03 2020 1 4 19

Verwactrte eindtijd 18 03 202016 23

Verantwoordelijke t

Telefoon 088 7531560

Reden Anders namelijfc
ToelicttUng coronastop

e ok stop meiden

B SEH stop meiden

E Shock Trauma stop meiden

Isolatlebedden Kliniek Giethoom35BK

I

M«lKind ICKIND

^Brhugowaat
VIInKind met monitorKIDM

Kind zander monitorKIDZ
Kampen

muidefl »

IT ra
am

ZwolleLONG Long

9 ED
IdMDL HaaoDarm Lever

NeurolooieNEUR
■I

QperatiekamerOK

PCI ECI CS1
Devem

r^^nShockroomSR

ApeldoornCD taa
SEH Leiden Amerstood

9®
m iIlrfTh1

Bameveld Hul|Alphen Ban

den Rijn EDSEH K

f
Den Haag ED

verioekamer EDKRAAM
EH Ede
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Spelregels Beddencapaciteit instellen

• De gedelegeerde beheerder van een ziekenhuis stelt precies in hoeveel

bedden per bed type voor de reguliere maximum en ramp
opgeschaald situaties er zijn in het ziekenhuis

A
Beddenupaciteit

Bedtype Bfnrhikbaar OpqesihaaldMaximum

1C non covid Beademd 0 30 30

1C non covid Onbeademd 0 30 30

1C COVID 19 1 5 15

COVID 19 Kliniek 10 10

• Reguliere bedden zijn bedden die nu te gebruiken zijn
• Opgeschaalde bedden zijn bedden die bij rampen beschikbaar zijn
• Bedden mogen niet dubbel worden geteld Bedden mogen maar een keer

bij het bedtype worden aangegeven Een 1C C0VID19 bed is immers anders
dan een 1C non covid beademd bed
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Spelregels Beddencapaciteit bijhouden

• De gedelegeerd beddencapaciteitsbeheerder van een ziekenhuis stelt

precies in hoeveel bedden van een bedtype er nu beschikbaar zijn in het
ziekenhuis

A
Beddenupauteit

Bedtype Beschikbaar Opgesc baaIdMaximum

1C non covid Beademd o 30 30

1C non covid Onbeademd o 30 30

1C COVID19 1 5 15

COVID19 Kliniek o 10 10

• De gedelegeerd beddencapaciteitsbeheerder houdt de bedden regelmatig
bij Minimaal drie keer per dag of vaker als nodig

• Als er drie dagen niets is gewijzigd door het ziekenhuis stuurt het systeem
automatisch een email naar de gedelegeerd beheerder om te vragen om

de beddencapaciteit bij te houden Onderzocht moet worden of aeze

frequentie teruggebracht kan worden naar een dag
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Vragen

1 Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden

op de 1C

2 Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden op de

afdelingen geschikt voor COVID 19 patienten isolatie of druppel
isolatie

3 Wat is de maximaal capaciteit van de beademingsbedden 1C OK

elders
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Antwoorden

1 Wat is de actuele stand van het aantal vrije beademingsbedden op

de 1C

• Dit is beschikbaar in het systeem 1C beademd wordt vervangen door 1C non

covid beamend 1C onbeademd wordt vervangen door 1C non covid

onbeademd IC geisoleerd wordt vervangen door 1C C0VID19

IC non covid Beademd 1C non covid Onbeademd 1C C0VID19

Pteats unit
»

•

17 I 0 2 20 3 20 14 22

Ftanciscus locatie Gaslhuls Rotterdam 0 0 O 20 3 20 14 21

ETZ ElKabetli Til bvrq O 3 3 2 20 3 20 14 03

Flewo2iekenl ui t 28 1 1 1 20 3 20 13 45

l aurrnlius 7irlifnhtiit Rdtrnwml 3 0 3 20 3 20 12i52

Noordwcst Alkmanr 16 3 0 5 20 3 20 12 20

Hrnyi irk miniis lorn lie Brrqrn

op Zoom
a o i 20 3 20 12 16

HaoiiZigkgnhuis LgvenburqV Oen Haag 0 1 20 3 20 12 12
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Antwoorden

2 Wat is de actuele stand van het aantal vrije bedden op de

afdelingen geschikt voor COVID 19 patienten
• Dit zijn bedden op b v kamers afdelingen waar COVID 19 patienten

gezamenlijk kunnen liggen cohort verpleging Hiervoor is het bed type
C0VID19 Kliniek beschikbaar en al in gebruik in ROAZ en NoordWest en

SpoedzorgNet

Pteats Kind IC1C tx IC or IC
Contact

• • « •

17 I 0 2 20 3 20 14 22

Franciscos locatie Gaslhuis Rotterdam 0 0 o 20 3 20 14 21

ETZ Elisabeth Tllbvrfl O 3 3 2 20 3 20 14 03

Flewozickenhuis 28 1 1 1 20 3 20 13 45

l aurrnlius 7irheithuis Rotrr»w nd 3 0 3 20 3 20 12 52

Noordwcst Alkmatir 16 3 0 5 20 3 20 12 29

Brnyi s ickrnhuis locnlic Brrarn

op Zoom
a 0 1 20 3 20 12 16

HaoiiZigkgnhuis LgvenburqV Oen Haag 0 1 20 3 20 12 12

a
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Zorgcapaciteit
Welkom bij www zorg capaciteM nl

Antwoorden
3 Wat is de maximaal capaciteit van de beademingsbedden 1C OK elders

• In het systeem is een tabblad opgeschaald waarin te zien hoeveel bedden er zijn voor de opgeschaalde
situatie Dat is voor de IC s maar ook in de kliniek voor C0VID19 zie hieronder

• De beschikbaarheid van de OK s wordt aangegeven voor een aantal ziekenhuizen op het Acuut

Zorgportaal Aan deze applicatie doen niet alle ziekenhuizen mee Als we ook de aantallen OK s gaan

bijhouden in beddencapaciteit dan kan dat ook

1C non covid Beademd 1C non covid Onbeademd 1C C0VID19

PUll •
•

■ 1

»

too 10 12 3 20 3 20 14 22

PlevozIgfeenlmK 36 10 10 6 20 3 20 13 45

MoonJwest ftllmiffor 76 45 6 33 20 3 20 12 29

IIJMC I cidfn Leiden 30 30 IS 10 20 3 20 11 48

ftlriino Zorcorocp Lcidcrdorp Lejderdorp a 20 3 20 11 0114 4

Pi 34 S 3 20 3 20 10 561

7ielcenhui st Imwifal Hardcrnijlc 20 3 20 10 326 4



368578

Rapportages moet nog verder bekeken

worden

• Het is mogelijk om rapportages dagelijks te gaan maken De bouwer van

het systeem Finalist kan dat doen maar dan moeten we het er wel over

hebben welke gewenst zijn bijvoorbeeld voor dit deel
• Het totaal aantal nu aanwezige IC bedden in Nederland

• Het totaal aantal nu beschikbare IC bedden in Nederland

• Het totaal aantal IC bedden die nog opgeschaald kunnen worden

• Het totaal aantal nu aanwezige isolatiebedden kamers in Nederland

• Het aantal beschikbare isolatiebedden kamers in Nederland

• Het aantal beschikbare IC isolatiekamers in Nederland

• Enz Per bedtype

• En dan nog uitgesplitst naar ROAZ regio Opgeleverd in excel waar we zelf in kunnen

sorteren
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A van Leeuwenhoeklaan 9
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www rivm nlHart v Brabant Den Bosch

West Brabant Breda
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T 030 274 91 11
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info@rivm nl

Ons kenmerk

Datum

Betreft

18 maart 2020

Studie patienten met COVID 19 en hun

huishoudcontacten FFX COVID 19

Beliandeld door

|@rivm nl

Geachte heer mevrouw

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun

huishoudcontacten In het bijzonder willen we hierin gezinnen met kinderen

meenemen Het landelijke Outbreak Management Team OMT heeft besloten dat

deze studie zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd met als doel om de

overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie van

SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit

onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGD en verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van patienten met bevestigde SARS

CoV 2 infectie die wonen in een huishouden met kinderen Wanneer deze

personen door de GGD medewerker gebeld worden naar aanleiding van een

positief test resultaat of wanneer de GGD een verdachte patient thuis bezoekt

voor bemonstering vraagt de GGD medewerker of het RIVM hen mag benaderen

voor dit onderzoek Wij verschaffen hiervoor een samenvatting die gebruikt kan

worden Indien zij akkoord zijn worden de contactgegevens naam en

telefoonnummer van de bevestigde patient aan het RIVM doorgegeven De rest

van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Met vriendelijke groet

n0 2e

Status BefinitiefVersie 1 Pagina 1 van 3



368595

Aan opschalingslaboratoria SARS CoV 2 diagnostiek in Brabant

Zoals u weet neemt het aantal gevallen van COVID 19 de laatste dagen in Nederland toe met

gisteren een verdubbeling naar 82 en vandaag een verdere toename naar 128 laboratorium

bevestigde gevallen In de meeste gevallen is nog steeds sprake van een reishistorie naar Noord

Italie of contact met een bevestigde COVID 19 patient In delen van de provincie Noord Brabant kan

echter niet worden uitgesloten dat sprake is van transmissie onder de algemene bevolking Ook zijn

enkele medewerkers in ziekenhuizen in Noord Brabant positief getest en is nog niet bij alle nieuwe

gevallen in de regio een bron gevonden Enkele experts uit de regio geven aan zich zorgen te maken

over mogelijke verdere verspreiding en het daarbij behorende risico voor ziekenhuizen

Vanochtend is in het landelijke OMT gesproken over deze zorg en is besloten dat het voor verdere

besluitvorming belangrijk is om op zeer korte termijn te proberen inzicht te krijgen in de circulatie

van SARS CoV 2 onder zorgpersoneel van de ziekenhuizen in de provincie Noord Brabant Wij vragen

u hiervoor uw medewerking

Specifiek gaat het in dit geval om het laagdrempelig bemonsteren en testen van medewerkers die

respiratoire klachten hebben zonderdatzij een epidemiologische link hebben Indien u reeds een

dergelijk testbeleid in uw ziekenhuis heeft dan zouden wij graag de resultaten hiervan ontvangen

met test data tot en met zondag 8 Maart Indien u dit beleid nog niet hanteert wordt u verzocht

indien mogelijk deze bemonstering uit te voeren op zaterdag 7 en zondag 8 maart Deze gegevens

worden uitsluitend gebruiktten behoeve van besluitvorming in het OMT en uiteraard vertrouwelijk

behandeld

Indien u als ziekenhuis beleid heeft om hoog risico medewerkers onbeschermd contact met

bevestigde patient dan wel terugkeer uit gebieden met actieve circulatie met klachten te testen dan

zouden wij graag de betreffende data ontvangen

Indien u als ziekenhuis medewerkers zonder klachten met zonder epi link test bijvoorbeeld ter

geruststelling van de medewerker dan zouden wij ook graag de betreffende data ontvangen

Wellicht ten overvloede positief geteste medewerkers dienen ook gemeld te worden aan de GGD

Wij vragen u tevens indien mogelijk om materiaal 100 pi extract en 100 pi oorspronkelijk materiaal

van positief geteste medewerkers naar Erasmus MC te sturen voor sequencing ten behoeve van de

bestrijding Graag duidelijk vermelden dat het materiaal ingezonden wordt voor sequencing

We hopen dat u hier aan mee wilt werken en dat dit binnen uw ziekenhuis te realiseren is Mede op

basis van de resultaten kan dan begin volgende week besloten worden over eventuele aanpassing

van de bestrijdingsmaatregelen in de regio Brabant

Wij zouden graag de volgende data op geaggregeerd niveau van u ontvangen voor maandag 9 maart

14 00

Beschrijving cohort

a Medewerkers met klachten zonder epi link

b Hoog risico met epi link medewerkers met klachten

c Medewerkers zonder klachten met epi link

d Medewerkers zonder klachten zonder epi link
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per cohort aantallen medewerkers getest en aantal positieve medewerkers

periode waarin het testen heeft plaatsgevonden xx yy 2020 yy xx 2020

Naam ziekenhuis Aantal Aantal Periode

xx yy 2020

yy xx 2020

personen

getest

personen

positief

Medewerkers met klachten zonder epi

link

Medewerkers met klachten Hoog risico

met epi link

Medewerkers zonder klachten met epi

link

Medewerkers zonder klachten zonder epi

link

Indien nodig kan er laboratoriumondersteuning plaatsvinden vanuit RIVM en ErasmusMC Deze zijn

als voIgt te bereiken

[ook buiten kantooruren bereikbaar

k

10 2e Clb^O6Bij vragen over bovenstaande verzoek kunt u contact opnemen met

10 2s Clb RIVMm vr gr

mede namens

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

10 2e Erasmus MC

10 2» Clb RIVM

10 129 Clb RIVM

10 129 Clb RIVM
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 22 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 23 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM IBB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 48 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 23 25 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en



368613

vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



368613

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 20 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 34 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 25 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 33 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

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

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 24 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 20 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient



368617

gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 21 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 22 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

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

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht



368618

Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

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

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

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 53 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 41 02 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S @rivm nl
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 49 06 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 48 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantoomren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

1P 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

@rivm nl

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 43 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

10 2e @rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 38 05 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 37 03 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 16 16 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 25 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

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

wijdverspreide transmissie

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

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

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

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

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

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

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

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

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

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

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

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

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2» @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 28 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 29 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2e 10 2e

From

Sent

Subject Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Received

Corporate Governance Secretariat

Mon 3 9 2020 8 30 10 AM

Mon 3 9 2020 8 32 51 AM

Dear Colleagues

In the extraordinary meeting of the ECDC Advisory Forum on 4 March 2020 we agreed that EU EEA Member States would move

toward a system of self declaration of areas with ongoing community transmission of COVID 19 so as to allow other Members

States to adapt their travel based testing approaches in the ongoing outbreak ECDC s proposal is that Member States report the

areas which they classify as having ongoing community transmission i e more than only imported cases or clearly defined and

limited clusters of cases at NUTS level as described in the attached instructions and using the attached macro enabled excel file

ECDC would collate and share these responses which MS would update as frequently as the situation changes in their country

Please provide feedback if any on this proposal by close of business Tuesday 10th March

With kind regards

10 2e

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav ni s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu
nKsr

In

j Cecx^c
20Q5 2Q20

Confidentiality Notice

If you are not the mtended recipient of tins message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any timid party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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ECDC Advisory Forum

Sixty first Meeting

Stockholm 11 May 2020

Draft Minutes

Document number AF61 04 Date 9 March 2020

The draft minutes of the Extraordinary Advisory Forum meeting
4 March 2020 audio conference are circulated to the Members for comments

and subsequent adoption at the Sixty first Meeting of the Advisory Forum 11

May 2020

Summary

Action For adoption

Background Documents and presentations from the Extraordinary meeting of the Advisory
Forum are available via the ECDC Advisory Forum Collaborative Workspace
Extranet
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Opening and adoption of the programme

Director ECDC opened the meeting and welcomed all the participants She

explained that the meeting was called to discuss the latest ECDC case definition published on 2 March

and the concerns expressed by some Member States in relation to the WHO classification of

countries areas reporting local or community transmission She suggested that it was perhaps more

helpful to focus on the process rather than on the WHO list itself and noted that testing was part of the

overall strategy how to address this outbreak She added that more cases have been reported that have

no link to the previously affected areas and this might be an indication that the virus is in the

community Lastly she mentioned that she had received indication that there might be a lack of testing
material in the coming period and encouraged Member States to bring forward any concerns in this

respect to the Health Council taking place on Friday 6 March

Chair and Chief Scientist ECDC presented the draft programme of the current

meeting noting that it would focus on the issues recently discussed via email The draft programme was

adopted without changes

There were no objections on the participation of colleagues from WHO Geneva

Update on Situation and Risk Assessment

Director ECDC noted that there was an increasing number of COVID 19 cases

without a link to affected areas or previously confirmed cases and also an increasing number of cases

from other EU countries Due to this rapidly evolving situation the risk level has been increased in the

latest Rapid Risk Assessment published on 2nd March the risk is now considered to be moderate to

high or high for almost all the risk assessment questions cf pp 4 6 of RRA In this situation she

suggested that the focus should now be on preparedness issues Colleagues in Italy had reported that

that hospitals in northern Italy were at their limits and similar situations could occur in other Member

States The ECDC Rapid Risk Assessment includes different scenarios with the necessary measures to

be taken as well as guidance

10 2e1

10 2e2

3

10 2s4

COVID 19 case definition for surveillance and testing strategy for

case detection

10 2e noted that the case the definition that ECDC published and the one produced5

by WHO are functionally identical

How should we define countries territories areas in terms of transmission of COVID 19

A number of AF members noted that it would not be feasible to test all individuals with

respiratory symptoms returning or arriving from any part of all countries listed by WHO as having some

form of COVID 19 transmission It was also noted that defining smaller areas where there is widespread
transmission would allow more focused and manageable testing It was also suggested that ECDC is in

the best position to provide Member States with information on areas of transmission

Head of Section Surveillance noted that ECDC advised that at national level

countries should adapt the case definition according to their own epidemiological situation and the

national capacity to test This is also stated in the ECDC case definition cf p 2

WHO Geneva reported that the situation is moving very fast He noted that

WHO s latest case definition is likely to become obsolete very soon considering the speed of the spread
of the epidemic this is an issue that WHO acknowledges and the intention is to update the approach in

the next 24 48h He noted that travel history can still be one way to guide the testing even in the

rapidly changing situation The focus should be on a few countries where the risk is considered to be

the highest

6

7 10 2»

1Q 2e8

Several AF members agreed that since the spread is still limited in some areas countries have

to adapt the list of risk areas according to their needs and specific situation There is a need to separate
the case definition from the testing strategy problems arise because these two are coupled in many

countries It was also noted that countries are encountering issues with lab capacity and the capacity
of the public health system to carry out contact tracing to the extent that some are preparing for the

next steps mitigation phase and adapting their surveillance system However there was a broad

9

1
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consensus that while it is important to be preparing for the next phase of response no members of the

AF supported abandoning all efforts at containment or delay at the current moment in time

summarised the discussion noting that whilst there is recognition that countries

are under pressure there is no desire to abandon the containment phase It could be possible to

identify areas of increased transmission within the Member States but he noted that at the moment

ECDC does not receive a satisfactory level of data to do this in a timely manner He asked the AF

members what kind of criteria have been put in place to identify clusters in their respective countries

What we are looking for is a manageable way forward of maintaining a strategy of delay stroke

containment before we get into full mitigation

10 2e10

WHO Geneva stated that it is important to understand that there may be a mix

of both containment and mitigation and not one or the other It is therefore not possible ideal to have a

one size fits all approach It is an extremely fast moving situation WHO intends to adapt its case

definition with three main categories and adding a testing recommendation that is more flexible

recognised the challenges and asked the Member States to share information

on areas with ongoing community transmission of COVID 19 in their respective countries the best way

to share data would be through EWRS

10 2e11

10 2e12

Surveillance use of syndromic reporting IRI and SARI

mentioned that ECDC in collaboration with WHO Europe is preparing a

surveillance strategy that will take into account all the various epidemiological phases with some

guidance ECDC is proposing a more focused approach with the advice to monitor severe respiratory
disease regardless of exposure The first draft is currently under review internally and should be ready
to be shared in a few days

10 2e13

Next steps
10 2e summarised the next steps mentioning that

• WHO will shortly produce an updated case definition for COVID 19

• Member States are asked to declare their own areas of risk in EWRS

• ECDC will share a draft proposal for COVID 19 surveillance strategy in the coming

days

14

thanked the Advisory Forum members for sharing their concerns and

suggestions She reiterated that the Health Council meeting on Friday 6 March was a good opportunity
for Member States to bring forward any difficulties they face in terms of testing material lab capacities
etc Lastly she suggested that it could be useful to have another AF audio meeting once the surveillance

strategy has been finalised

10 2e15

2
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Annex List of participants

Member State Representative Status

Austria 10 2s Alternate

Belgium 10 2e Member

Croatia Alternate

Denmark 10 2e Alternate

Estonia t0 2s Alternate

Finland 10 2e Member

MemberFrance I0 2e

10 29 MemberGermany

10 2» MemberFlungary

Ireland 10 2e Member

Italy Member

Lithuania 10 129 Alternate

Luxembourg Member10 29

Malta Alternate10 2e

Netherlands 10 2e Alternate

Poland Member[10 2e

Portugal Member10 2e

Romania 10 2e Member

Slovenia 10 2e Member

Alternate10 2e

MemberSpain [10 2e

Alternate10 129

3
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Observers

Non Governmental Organisations NGOs

European Institute of

Women s Health EIWH

10 2e Member

European Commission

DG SANTE 10 2e

WHO

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

4
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ECDC lines to take

Novel coronavirus China COVID 19

Last update 2 March 2020
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ECDC online resources

Key Messages
Questions and answers

Latest risk assessment current situation in the EU
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General background COVID 19
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Options for response containment and prevention measures

Options for response mitigation
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Disease determinants and associated factors
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ECDC online resources ECDC updates epidemiological information and the risk assessment daily and

provides guidance to support Member States on a dedicated COVID 19 page http bit lv COVID19ECDC

Situation update worldwide https www ecdc europa eu en geographical distribution 2019 ncov cases

Situation update EU EEA https www ecdc europa eu en cases 2019 ncov eueea

Risk assessment https www ecdc europa eu en current risk assessment novel coronavirus situation

Technical reports and guidance https www ecdc europa eu en coronavirus guidance and technical

reports

Key Messages

The risk associated with COVID 19 infection for people from the EU EEA and UK is currently

considered to be moderate to high

The risk of the occurrence of clusters of COVID 19 similar to the ones in Italy in other countries in

the EU EEA and the UK is currently considered to be moderate to high

The risk of acquiring COVID 19 infection for people from the EU EEA and the UK travelling resident

in areas with presumed community transmission is currently considered to be high

ECDC has outlined 5 progressive scenarios to guide preparedness and response It is crucial that the

measures taken by national and regional authorities are proportionate to each potential scenario of

the epidemic

♦

The EU EEA as a whole is in an epidemic phase of multiple introductions and limited community

transmission of COVID 19 which could progress to a scenario of increased numbers of local

outbreaks and sustained community transmission within these

© European Centre for Disease Prevention and Control Stockholm 2020
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ln the current phase the reduction and prevention of further spread will diminish the intensity of

the epidemic and slow down the increase in cases This will ultimately save lives minimize the

socio economic impact and allow healthcare systems to prepare and cope with an increased influx

of patients

♦

This virus could potentially cause significant outbreaks in healthcare and other settings Healthcare

workers in the EU EEA and the UK need to be aware and vigilant in order to detect possible COVID

19 cases early and apply appropriate infection prevention and control measures when handling

patients

Questions and answers

Latest risk assessment current situation in the EU

What is new in this risk assessmentQ

Updated epidemiological data

Description of cases and transmission reported in the EU EEA and the UK

Findings on disease and transmissibility

Risk to the healthcare systems in the EU EEA and the UK

Risk to citizens from the EU EEA and UK travelling or living in areas with presumed community

transmission

Risk of widespread and sustained transmission in the EU EEA and UK in the coming weeks

Options for preparedness and response including a proposed change in case definition♦

How would you describe the situation in Europe at the momentQ

Two months after the emergence of COVID 19 an increase in cases has been noted beyond China with 64

countries globally reporting cases including 19 countries in the EU EEA and the UK Switzerland San

Marino and Monaco Further imported and locally acquired cases are expected in EU EEA countries In the

event of established and widespread community transmission current containment measures may no

longer be an efficient use of resources If this occurs action should be taken to prepare for a mitigation

strategy that includes co ordinated efforts to protect the health of EU EEA and UK citizens by decreasing

the burden on healthcare systems and protecting populations at risk of severe disease

If I live in an area where there is presumed community transmission what is the riskQ

The risk of acquiring COVID 19 infection for people who have travelled to or are resident in areas with

presumed community transmission is currently high There are significant uncertainties regarding

transmissibility and under detection particularly among mild or asymptomatic cases The number of areas

with presumed community transmission is also likely to increase as importations in unaffected areas keep

on occurring

If I live in an area where there is no confirmed transmission what is the riskQ

The risk of acquiring the disease is currently low for people who are travelling resident in areas with no

cases or very limited localised transmission assuming the surveillance in the area is activated that tests are

2
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carried out on suspected cases and there is sufficient testing capacity in the area If these conditions are

not met the risk is considered moderate to high but with a high level of uncertainty

What is the risk of widespread sustained transmission in the EU EEA and UK in the comingQ

weeks

The risk of widespread sustained transmission of COVID 19 in EU EEA and UK in the coming weeks is

moderate to high with countries expected to report more cases and clusters

This assessment is based on the following factors

There is an increasing number of countries with widespread community transmission around the

world and in Europe and these are exporting cases with subsequent transmission to previously
unaffected areas The control measures have up to now been able to only slow but not to stop

further spread

Cases with mild symptoms are numerous and able to transmit the infection Cases with mild

symptoms are not always aware of their potential infectivity and some people with mild symptoms

have sought medical care thereby infecting health care workers

Previously unaffected areas are reporting cases with no history of travel to countries or areas

where there is known community transmission

♦

Will health systems in Europe be able to copeQ

If in the coming weeks there is a significant increase in COVID 19 cases the potential impact on the public
health and the healthcare systems would be high Increasing numbers of imported cases and local

transmission chains would require additional resources for case management surveillance and contact

tracing Risk communication to the public and to healthcare professionals would tie up further resources

Further increased transmission could result in a significant increase of hospital admissions at a time when

healthcare systems may already be under pressure from the current influenza season This situation would

be further exacerbated if substantial numbers of healthcare workers became infected Bottlenecks may

also emerge in terms of diagnostic capacity Containment measures intended to slow down the spread of

the virus in the population are therefore extremely important

Does the ongoing influenza season in Europe constitute an additional riskQ

The data indicate that some EU EEA countries might have already moved past the peak period of high
influenza circulation A significant increase in COVID 19 cases during the peak of the influenza season could

result in a subsequent large increase in hospital admissions at a time when healthcare systems are already

under pressure This would be intensified if substantial numbers of healthcare workers are infected In this

scenario particular challenges would emerge if laboratories are already strained by the need to test for

other respiratory infections Containment measures intended to slow down the spread of the virus in the

population are therefore extremely important during and around the peak of the influenza season

Many hospitals in Europe do not have large surge capacities for additional patients It is common that

during a normal influenza season the maximum capacity is reached A dramatic increase of COVID 19 cases

during and around the peak of the influenza season would likely mean that

Many hospitals would reach their maximum capacity with the risk that all patients could not be

treated

Since influenza and COVID 19 have overlapping clinical symptoms a lot of people without COVID

19 would still be seeking for care or diagnosis which would put significant extra pressure on the

healthcare system

Accumulation of people in healthcare settings seeking care or diagnosis would increase the risk for

transmissions in these settings
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Therefore measures put in place today that strive to delay or even stop local transmission can greatly

facilitate avoidance of overlap with the peak of the influenza season Every week of delay is invaluable in

reducing pressure on the health system

Q How do you evaluate the coronavirus outbreak in Italy Are there any concerns that it will spread

to the rest of the country and other Member States

This is the first time we are seeing large and rapidly increasing numbers of people with COVID 19

within the EU It appears in the current event in Italy that local transmission may have resulted in several

clusters The situation is evolving dynamically with more cases expected in the coming days

A

The public health measures that were implemented by the Italian authorities immediately after identifying

the COVID 19 cases will reduce the impact of such outbreaks as well as the further spread The

accumulated evidence from clusters reported in the EU EEA and the UK indicates that once imported the

virus causing COVID 19 can transmit rapidly The risk of the occurrence of COVID 19 clusters similar to the

ones in Italy in other countries in the EU EEA and the UK is currently considered to be moderate to high

What is the risk that we see similar clusters as the ones in ItalyQ

The increase in case numbers and the number of countries outside China reporting those cases

increases the potential routes of importation of the infection into the EU EEA and the UK Importations

from other European countries have already occurred The risk of the occurrence of COVID 19 clusters

similar to the ones in Italy in other countries in the EU EEA and the UK is currently considered to be

moderate to high

A

Do you consider the Italian measures to be efficientQ

The Italian authorities are identifying all contacts of the confirmed cases and have announced

public health measures for containment including suspension of mass gatherings suspension of childcare

and schools and access to essential public services conditioned to the use of personal protective

equipment These extraordinary measures in northern Italy are essential to limit the outbreak and may

need to be replicated in other communities in the coming days

A

Q Is Europe ready and well equipped to face an outbreak of COVID 19 Do European citizens have

to worry about the spread of the virus

All EU EEA Member States have pandemic preparedness plans which are applicable to the current

situation At this stage it is likely that there will be additional imported cases in Europe To mitigate the risk

of spread within the EU EEA Member States are aligning their pandemic preparedness plans to address the

current outbreak

A

When imported or locally transmitted COVID 19 cases are detected we need to do our utmost so that the

virus does not spread any further ECDC has outlined 5 scenarios to guide preparedness and response It is

crucial that measures are appropriate and proportionate to the specific phase of the epidemic In the

current phase disruption and prevention of further spread will reduce the intensity of the epidemic and

slow down the increase in cases This will ultimately save lives minimize the socio economic impact and

allow healthcare systems to prepare and cope with an increased influx of patients

ECDC is working with the Member States to make sure that they are ready to manage imported and locally

transmitted cases with laboratories capable of confirming probable cases and hospitals prepared to isolate

and treat patients accordingly

Due to the presence of the virus in multiple EU EEA countries public health authorities are recommended
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to review and adapt their pandemic preparedness plan and then if not done already to consider

activating the plans

With EU EEA healthcare workers being vigilant to detect cases early with appropriate infection control

measures in place in healthcare settings and with public health authorities in the countries supported by

ECDC and the EU Commission we hope to prevent sustained local transmission from occurring within

Europe In the past systematic implementation of infection prevention and control measures were

effective in controlling both SARS CoV and MERS CoV

Global situation

Are we now entering a pandemic phase What does this meanQ

The World Health Organization declares a pandemic based on assessment of the geographical

spread of the virus the severity of disease it causes and the societal impact it has The declaration of a

pandemic by the WHO triggers some countries to automatically activate their pandemic preparedness

plans

A

EU countries have been preparing for this scenario and all of them have pandemic preparedness plans in

place These plans will enable the best possible response to this new threat ECDC will liaise with WHO and

Member States to support their implementation of these plans

There seems to be a decreasing number of new cases in China What can be said about thisQ

A There seems to have been decreasing trend of cases reported from China This may be due to

changes in the case definition and in testing and may represent a decline due to the extensive response

measures put in place It is probably still too early to draw any real conclusions regarding the true long-

term trend

What can you say about the reported cases in insert countryQ

ECDC is aware of the [ ] and these cases are included in our daily updates We are working closely
with [ ] authorities and proper measures are being taken to limit further spread of the virus

A

Further importations of cases in Europe and limited local transmission can be expected Rigorous follow up

of contacts and application of infection control measures is of top priority now to contain any further

spread of the virus

This event does does not change ECDC s risk assessment which remains at

https www ecdc europa eu en current risk assessment novel coronavirus situation

Q Is it safe to travel to xxx

A ECDC does not provide travel advice It is up to each Member State to issue travel advice based on

the current risk assessment level

What impact does the closing down of cities have Is this step lowering the risk of exportation ofQ

COVID 19

A This is an ongoing and emerging situation and we still do not know enough about this new virus and

its potential to spread Therefore it is prudent to reduce the general risk of acute respiratory infections

which includes reducing contact with people potentially infected with this novel coronavirus
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As long as the transmission patterns of the CQVID 19 remain unclear it is very difficult to assess the

potential positive impact of those measures

General background COVID 19

What are the symptomsQ

The common symptoms of COVID 19 are similar to influenza and include fever cough pain in the

muscles and fatigue The more severe cases develop severe pneumonia acute respiratory distress

syndrome sepsis and septic shock potentially leading to death

A

An analysis of more than 44 000 confirmed cases in China diagnosed through 11 February 2020 found that

81 of the patients appeared to have fairly mild symptoms non pneumonia or mild pneumonia while

14 were classified as severe shortness of breath respiratory rate 30 minute blood oxygen saturation

93 lung infiltrates 50 within 24 48 hours and 5 were critical respiratory failure septic shock

and or multiple organ failure In several smaller studies from China one third of patients developed

shortness of breath within five days of symptom onset and 23 26 of hospitalised patients required

admission to the intensive care unit ICU

What are the treatment optionsQ

There is no specific treatment for this disease so doctors are using a symptomatic approach

meaning they treat the symptoms rather than target the virus Supportive care e g oxygen therapy fluid

management for infected persons can be highly effective Several trials are ongoing on different antiviral

measures but results are not yet available As this is a new virus no vaccine is currently available Although
work on a vaccine has already started it may be months to years before a vaccine has been tested and is

ready for use in humans

A

How transmissible is the virus

The transmissibility is not very clear yet but given the spread within and beyond China during a period of less

than two months this virus appears to spread quickly We need a better understanding of the extent of

transmissibility at different stages of the infection including in the absence of symptoms or in cases with mild

symptoms Further research is underway combining clinical and epidemiological data to try to better understand

these issues

Q

A

Is there a risk that the virus can mutate

This is always a possibility There are several mutations in every replication cycle The question remains

whether any of these mutations have an impact on virus fitness or virulence

Q

A

So far the information about the virus is quite scarce so it is not possible to make any predictions

How high is the death rate for COVID 19Q

At this stage Chinese health authorities still consider COVID 19 to be a disease with a most

commonly mild course of infection 81 of cases even though severe cases and deaths have been

reported In a large study published by the Chinese CDC of 44 672 confirmed COVID 19 cases 1023 2 3

were reported to have died by the end of the follow up period although this may underestimate mortality
as some of the cases were not followed up long enough to have resolved their infection or to have died

Among the more than 2000 critically ill patients ie respiratory failure septic shock and or multiple organ

failure in the CDC China study 49 were reported to have died by the end of the follow up period The

same study also found the majority of deaths 81 among people over 60 years of age and among

individuals with comorbidities such as hypertension diabetes and heart disease

A
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Comparing to other diseases such as measles or flu what is the burden of COVID 19Q

ECDC estimates that each year 15 000 75 000 people in the EU the UK Norway Iceland and

Liechtenstein die prematurely due to causes associated with influenza More than 14 000 new cases of

measles were reported by 28 EU countries in 2017 In comparison until now the burden of the few COVID

19 cases reported in European countries remains substantially lower

A

When a new virus enters into humans it is likely that there is no immunity in the population This separates

the COVID 19 from seasonal influenza where there is immunity among humans from earlier infections and

vaccination In other words more people can potentially be infected by the new virus With more people

infected with the new virus and higher mortality the outcome would be worse than a normal influenza

season

Can the virus be transmitted from an infected person who has no or very mild symptomsQ

The scientific data available on COVID 19 transmission are not adequate yet to answer this with

confidence From the available evidence it appears that individuals who are pre symptomatic may be able

to transmit the virus however it seems that this plays a fairly minor role in transmission dynamics It should

be kept in mind that virus shedding usually progressively increases along with worsening clinical symptoms

during the course of the disease One of the key questions is when the virus shedding of an infected person

reaches the level that is enough for transmission to susceptible ones However this is influenced by several

other factors i e distance type of contact exposure

A

Is there a seasonal component as to how the virus will behaveQ

This is too early to say If COVID 19 demonstrates seasonality like influenza and other respiratory tract

viruses a decline in cases during the northern hemisphere summer would provide time to prepare for the

following transmission season

Risk for spread and transmission scenarios

Q What will happen If there is widespread sustained transmission with increasing pressure on

healthcare system

This would require a shift from containment to mitigation requiring substantial risk communication effort

to ensure that the public knows how to respond in case of a suspected infection Member States may

consider the implementation of social distancing measures e g school closures and or recommendations

for teleworking in order to slow transmission of the virus Such measures may reduce the acute burden on

healthcare systems and possibly delay and or reduce the peak of an outbreak In this phase routine

surveillance systems for COVID 19 should be established It may be essential to simplify case reporting and

reduce the intensity of contact tracing Citizens should be advised on what they can do to reduce pressure

on the healthcare system such as staying at home if they feel ill and calling the national helpline for health

information

In this scenario the objective of containment would be assessed as not realistic anymore Therefore more

emphasis would be put on measures related to contingency and mitigation A challenge would be the

pressure on the healthcare system especially if increased number of cases overlap with the peak of the

influenza season
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How big and how serious couid this outbreak potentially getQ

COVID 19 is caused by a contagious newly identified virus there are no therapeutics and vaccines

available and there is presumably no pre existing immunity in the population Symptoms of COVID

19 range from no symptoms {asymptomatic to severe pneumonia and can lead to death The

evidence from analyses of cases to date is that COVID 19 infection causes mild disease i e non-

pneumonia or mild pneumonia in about 80 of cases and most cases recover 14 have more

severe disease and 6 experience critical illness The great majority of the most severe illnesses

and deaths have occurred among the elderly and those with other chronic underlying conditions If

the virus spreads rapidly and if widespread transmission is not prevented there could be a serious

public health impact with substantial fatal outcomes in high risk groups and economic and societal

disruption

A

How does ECDC assess the riskQ

The overall risk is assessed as a combination of the probability of infection and the impact of the

infection if acquired These elements are first assessed separately and then combined to produce an

assessment of the overall risk level very low low moderate high very high

A

ECDC s current assessment of the risk to the EU EEA population to EU EEA citizens travelling to or resident

in areas with ongoing community transmission and to health system capacity during the peak of the

influenza season can be found here https www ecdc europa eu en current risk assessment novel

coronavirus situation

Does the infection of healthcare workers make this outbreak more concerning What issues doesQ

it raise

Both SARS CoV and MERS CoV have been linked to nosocomial outbreaks or super spreading

events In the past systematic implementation of infection prevention and control measures were effective

in controlling both SARS CoV and MERS CoV From what we know about COVID 19 this should be the case

as well and ECDC recommends the systematic implementation of IPC measures recent guidance on this

was published by ECDC

A

If we see sustained transmission in EU EEA as we do in China what changes are needed in

addition to what we are doing now

Q

In the event that we would see sustained transmission here in Europe we would need to activate

pandemic preparedness plans which exist in all EU countries This would mean more focus on non

pharmaceutical countermeasures such as ensuring that health systems have the capacity and staff to

isolate and treat increased numbers of COVID 19 patients With sustained community transmission in

Europe we would need to continue to have very clear risk communication so that the public knows the

facts and is able to understand and comply with public health advice

A

What would be a tipping point for this outbreak either direction pandemic or phasing outQ

If we began to see sustained widespread community transmission in settings outside of China this

would constitute a tipping point toward classification as a pandemic In such a case we could expect to see

increased pressure on health systems and other functions Conversely if we saw declines in the number of

people infected by each positive case and less sporadic transmission outside of and within China this

would mean that the epidemic is being brought under control and is no longer a pandemic

A
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What is the risk for spread of COV1D 19 in AfricaQ

A Given the large presence of Chinese nationals and activities in several African countries many

countries in Africa are considered at potential increased risk of introduction of COVID 19 from China If

these cases went undetected due to limited surveillance capacity in some African countries this might pose

a threat for Europe due to its proximity and frequent connections

As of 1 March Algeria Egypt and Nigeria had reported one case each Six cases with were identified in

France linked to a trip to Egypt and two in Canada

ECDC has been in contact with WHO and African CDC to gather information about the situation and several

African countries are currently stepping up their preparedness against COVID 19 According to a recent

report published on medRxiv the African countries at the highest importation risk of COVID 19 have

moderate to high capacity to respond to outbreaks while other countries at moderate risk of importation

of COVID 19 have a more variable capacity and high vulnerability

ECDC continues to closely monitor the situation through epidemic intelligence and timely information

exchanges with African CDC and WHO

What is ECDC s take on using face masks to prevent transmissionQ

Regular face masks e g surgical masks can help prevent the further spread of infection from those

who are sick to others around them However a regular face mask worn by a healthy person does not

prevent him her from getting infected Health care professionals managing patients with suspected or

confirmed COVID 19 infections are advised to wear personal protective equipment including a well fitted

FFP3 respirator when performing aerosol generating procedures For more information see ECDC technical

report on personal protective equipment

A

Options for response containment and prevention measures

Experts are talking about moving from containment to mitigation What does mitigation rather

than containment mean in practice

Q

This change happens when there is widespread community transmission and means stopping containment

activities e g contract tracing entry controls travel restrictions etc and moving focus to dealing with the

cases within the health system

How should EU EEA countries contain the virusQ

The first step to prevent the spread of the virus in the EU EEA is the timely detection of imported

cases applying appropriate infection prevention and control measures around the cases and as needed

tracing contacts

A

EU EEA countries should review their procedures for informing incoming and outgoing passengers from to

areas of presumed community transmission concerning COVID 19 at their Points of Entry PoE and provide
advice for persons who develop COVID 19 compatible symptoms after their return in accordance with

national planning Member States may consider guiding these cases to a particular call centre or healthcare

facility depending on their planning

It is important for EU EEA countries to focus on containment measures that prevent and or limit secondary

transmission in the community and healthcare settings To this end countries should ensure early
detection laboratory confirmation appropriate management and isolation of suspected probable and

confirmed cases under appropriate IPC conditions along with rigorous tracing and follow up of contacts
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Once local transmission chains are established and have been identified public health resources will be

better used to focus on mitigation measures

To support EU EEA Member States the European Commission is promoting rapid exchange of information

between Member States through the Early Warning and Response System EWRS and through the Health

Security Committee Further support is provided by ECDC and the European Commission to reviewing the

preparedness of laboratories health systems and hospitals ECDC and WHO Europe have provided a series

of supporting documents including a case definition protocols for laboratory testing and rapid risk

assessment

Is it necessary to set up a quarantine of entire areas of the country like in ChinaQ

A Control measures to minimise further transmission of the virus are guided by available information

of the magnitude of this outbreak and the speed with which it is spreading

Quarantine measures if implemented comprehensively and safely can be effective in limiting and slowing

the introduction of a novel pathogen into a population

However there are considerable logistical social and communication challenges in implementing

quarantine measures Implementing them for subsets of healthy populations with ill defined or limited

exposure is unlikely to be an efficient use of resources Quarantine is unlikely to be effective as soon as

multiple cases are introduced into EU EEA countries and the UK from places other than China

At this stage the best way to reduce the spread of infection is the rapid identification and testing of

suspect cases and the identification and monitoring of close contacts The population should be made

aware of behaviours reducing the risk of transmission e g hand and respiratory hygiene self isolation at

home and seeking medical advice should symptoms develop after exposure to one of the affected areas or

a confirmed COVID 19 case

Q Are school closures effective

A Evidence originating from seasonal and pandemic influenza modelling studies have shown that

proactive school closures before the peak of influenza virus activity have had a positive impact in reducing

community transmission and delaying the peak of the influenza activity COVID 19 does not appear to

cause important illness or severity in children however it is not known if children play an important role in

transmission of the virus Therefore proactive school closures to reduce the transmission of COVID 19

should be carefully considered on a case by case assessment weighing the expected impact of closures on

the epidemic against the adverse effects of such closures on the community such as the need for parents

or caregivers to take possibly prolonged leave from work

What measures can be taken in the workplaceQ

Workplace measures refer to a variety of actions to reduce the risk of transmission by decreasing
contact opportunities in the workplace and the community These measures could include for example

flexible working schedules shifts for employees the opportunity of distance working teleworking

encouraging physical distancing measures within the workspace increased use of email and

teleconferences to reduce close contacts reduced contact between employees and customers reduced

contact between employees adoption of flexible leave policies and promoting the use of other personal

protective countermeasures

COVID 19 can be transmitted from person to person at workplaces and in other public settings where

people gather in closed spaces more than 15 minutes Viral transmission may therefore be reduced by

decreasing the frequency and length of social interactions and the physical contacts between individuals

A

What is your recommendation on the cancellation of mass gatherings such as big sports eventsQ
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Mass gatherings such as sports events concerts religious events and conferences increase the

number of dose contacts between people for long periods sometimes in contained spaces Therefore

mass gatherings may lead to the introduction of the virus into the community hosting the event and or

facilitate virus transmission and spread Measures to reduce the risk posed by mass gatherings include

interpersonal distancing measures to avoid crowding and organisational measures such as cancellation or

postponement of an event The decision to cancel will need to be coordinated by the organiser and the

public health and other national authorities on a case by case basis Data originating from seasonal and

pandemic influenza models indicate that during the mitigation phase cancellations of mass gatherings
before the peak of epidemics or pandemics may reduce virus transmission

Due to the significant secondary effects social economic etc of social distancing measures the decision

on their application should be based on a case by case risk assessment depending on the impact of the

epidemic and the local epidemiological situation

A

Are travel restrictions effectiveQ

Although WHO considers that the comprehensive measures taken by local authorities in China

which included severe travel restrictions have had a delaying effect on the epidemic within China and

internationally in general travel restrictions at international borders or within national borders are neither

efficient nor effective against outbreaks of respiratory disease unless they can be implemented

comprehensively During the 2009 influenza pandemic such comprehensive measures were shown to be

feasible and effective only on isolated small island countries

A

What precautions should be taken by travellersQ

A Travellers going to areas of presumed ongoing community transmission should avoid contact with

sick persons in particular those with respiratory symptoms They should also practice good hand hygiene
Travellers who develop acute respiratory symptoms within 14 days of returning from areas of presumed

ongoing community transmission should be advised to seek immediate medical attention and indicate their

travel history to the healthcare specialist

What is your advice to people in areas with ongoing transmissionQ

In areas of presumed community transmission people should adhere to strict hygiene measuresA

Wash hands with water and soap regularly and or use alcohol based hand sanitisers

Avoid touching the face with the hands

Keep distant to sick people and cough and sneeze into the elbow or cover mouth and nose

♦

It should especially be emphasised that people of older age and with underlying conditions should take

precautionary measures and adhere to strict hygiene practises

Travellers returning from areas of presumed community transmission should monitor their health status

for 14 days Should they develop respiratory symptoms a healthcare specialist should be contacted If the

health status allows they should preferably contact their healthcare specialist via telephone first and

indicate the travel history before seeking medical attention Symptomatic people should avoid contact with

other people until seen by a health care specialist

How effective are measures such as entry screening and quarantine for passengers travelling

from affected areas

Q
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Entrv screening for COVID 19 involves the use of thermal scanning and or symptom screening

Scientific evidence does not support entry screening as an efficient measure for detecting incoming

travellers with infectious diseases especially in this case where the symptoms of the disease are very

common and the timeline coincides with the increased activity of seasonal influenza in Europe and China

Modelling work by ECDC has assessed the effectiveness of entry screening in detecting travellers infected

with the causative agent of COVID 19 to be low Approximately 75 of cases from affected Chinese cities

would arrive at their destination during the incubation period and thus remain undetected

A

Quarantine measures if implemented comprehensively and safely can be effective in limiting and slowing
the introduction of a novel pathogen into a population

However there are considerable logistical social and communication challenges in implementing

quarantine measures Implementing them for subsets of healthy populations with ill defined exposure is

unlikely to be an efficient use of resources

At this stage the best way to reduce the spread of infection is the rapid identification and testing of

suspect cases and the identification and monitoring of close contacts The population should be made

aware of behaviours reducing the risk of transmission e g self isolation at home and seeking medical

advice should symptoms develop after exposure to one of the affected areas or a confirmed COVID 19

case See ECDC s template leaflet for travel advice relating to COVID 19 and the Guidelines forthe use of

non pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of COVID 19

Several cruise ships have been quarantined recently given how easily and rapidly viruses spreadQ

in such an environment should cruises be stopped until the outbreak is over

While there is increased attention due to recent reports of COVID 19 on several cruise ships any

setting where humans gather and are in close contact has the potential to favour the spread of infections

Clear protocols for infection prevention and if infection is detected infection control are important to

have in place on cruises and in similar settings

A

Options for response mitigation

Who should be tested for the virusQ

ECDC has developed a case definition for surveillance that states which suspected cases that would

require diagnostic testing

A

What are the national measures considered so far most effective Should governments take

additional coordinated measures

Q

As soon as cases are identified infection prevention and control and appropriate hygiene measures

for respiratory infections that spread via droplets are required Isolation of cases and appropriate personal

protective measures following national recommendations will also minimise the risk of nosocomial

transmission

A

Promotion of hand and respiratory hygiene within the population is also important to reduce transmission

Healthcare providers should be aware of the ongoing event and the cluster of cases with COVID 19 There is

evidence that this virus could potentially cause impactful outbreaks in healthcare and other settings
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Healthcare workers in the EU EEA and the UK need to be aware and vigilant in order to detect possible

CQVID 19 cases early and apply appropriate infection control measures when handling patients

In the past systematic implementation of infection prevention and control measures were effective in

controlling both SARS CoV and MERS CoV

The control measures that have been implemented so far are based on what is known of this novel virus

and the outbreak in Northern Italy This is a highly dynamic situation and the information currently

available on this cluster of cases with COVID 19 is limited Options for response might change when more

data become available and if additional information from ongoing investigations highlights the need for

new or more extensive measures

Are European laboratories ready to detect COVID 19Q

A Through a survey ECDC assessed the preparedness of EU EEA laboratories to detect the causative

agent of COVID 19 and found that European specialised laboratory networks have implemented molecular

diagnostics quickly and with good geographical coverage

The laboratories were asked to indicate their weekly capacity for molecular testing for the causative agent

of COVID 19 Of the 47 participating laboratories 38 indicated a total capacity of minimum 8 275 tests per

week

At the time of the survey an additional eight laboratories were in the process of implementing molecular

diagnostics and these laboratories would combined add a minimum capacity of 875 tests per week once

this process was completed see Eurosurveillance rapid communication from 13 February 2020

https www eurosurveillance Org content 10 2807 1560 7917 ES 2020 25 6 2000082

Do all people who are confirmed with disease need to be isolated and treated in hospitalsQ

Patients with a mild clinical presentation may not require hospitalisation Models are being tested to see

how patients with mild symptoms can be isolated and treated at home However clinical signs and symptoms

may worsen with progression to lower respiratory tract disease in the second week of illness all patients should

be monitored closely and hospitalised if necessary Possible risk factors for progressing to severe illness may

include but are not limited to older age pregnancy and underlying chronic medical conditions such as lung
disease cancer heart failure cerebrovascular disease renal disease liver disease diabetes and

immunocompromising conditions

A

ECDC s role and collaborations

What is ECDC s role in this outbreakQ

A ECDC is monitoring this event through global epidemic intelligence and the collection of

comprehensive information on cases detected in EU EEA countries ECDC provides daily risk assessments

and technical documents and guidance to support EU Member States and the EU Commission in their

response activities

Outbreak investigations are ongoing and ECDC will provide updated guidance and information as it

becomes available

ECDC is keeping its website updated continuously including during weekends Our daily situation updates

and risk assessments are being used by the general media and medical press to communicate to the

general population We have created and promoted a dedicated webpage and are utilising all social media
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channels Furthermore ECDC gave many interviews to media across the continent over the last weeks to

update the public and share information on the facts about COVID 19 Q As for the public We are also

intensely liaising with our networks of public health professionals and authorities in MS In particular with

the ECDC NFPs for surveillance for preparedness and threat detection and through the EWRS network

We are in constant communication with the European Commission

All relevant documents and epi updates are published on the related outbreak page

https www ecdc europa eu en novel coronavirus china

http bit lv C0VID19ECDC

Could ECDC comment on the European and global cooperation and concerted efforts takingQ

place and whether measures taken are consistent and aligned between the MS

Through the Early Warning and Response System EWRS ECDC and the European Commission

have a constant detailed and up to date overview of actions and measures that are undertaken or planned
in Member States The European Commission organises regular teleconferences with EWRS focal points 2

3 times a week during which experiences are shared and measures are aligned through a common

understanding of the situation and the effectiveness of the various measures These meetings are also

attended by the WFIO Regional Office for Europe

A

We have close cooperation with WHO Europe we liaise with them on surveillance and contact tracing of

cases work in progress and consult each other before any major strategic or operational change

Disease determinants and associated factors

Diseases epidemics and pandemics have always existed why should we be more worried

today We are supposed to have better response capabilities today than in the past What role does

greater population density and the ability to travel play

Q

Given that this is a new virus there is not yet any natural immunity among segments of the

population to the causative agent of COVID 19 As we have seen in this outbreak the high level of global air

travel means that populations move and mix at a more rapid pace than ever before in history This also

means that infectious diseases can spread extremely quickly Consequently public health authorities must

remain vigilant and collaborate closely on these issues of cross border health threats The strong

collaboration that we have seen across borders within the EU and globally is a testimony that this is

occurring during this outbreak

A

What kind of effects is climate change having on the risk of a global pandemicQ

Given the uncertainties around the origin of COVID 19 there is currently no known link to climate

change Still climate change is one of many important factors driving infectious disease spread alongside

human and animal population dynamics intense global levels of trade and travel changing patterns of land

use among others Thus one important area of ECDC activity is to further quantify and examine the links

between climate change and other determinants of communicable diseases

A

What impact does Brexit have on the UK for handling this outbreakQ

2020 is a transition period which means that the UK still has access to epidemiological surveillance

network tools such as TESSy and EWRS Information sharing between health professionals in UK and Europe

is very good and we expect this to remain as such after Brexit is implemented

A
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Novel coronavirus SARS CoV 2

Surveillance Strategy

Key messages

Establish or strengthen surveillance systems for acute respiratory infection influenza like illness

virological surveillance and severe acute respiratory infection all hospitalised or in intensive care units

Increase the proportion of the population covered by sentinel surveillance for acute respiratory
infection influenza like illness in order to increase the sensitivity of the surveillance system

Continue repurposed sentinel ARI ILI and virological influenza surveillance systems for COVID 19

beyond week 20

Increase the proportion of patients from primary care with acute respiratory infection influenza like

illness who are sampled and test all specimens for COVID 19 in order to detect as early as possible
community transmission of COVID 19

Test all patients hospitalised with severe acute respiratory infection for COVID 19 in order to detect

possible community transmission of COVID 19

Plan for surveillance approaches in case of limited availability of laboratory and human resources

Background
This document outlines the proposed strategies for surveillance to be implemented in Member States during the

various phases of the COVID 19 epidemic Surveillance data are essential in order to inform specific public health

actions This document describes the surveillance objectives for each phase of the epidemic based on scenarios

explained in the Annex together with relevant methods for achieving those objectives

Surveillance strategy

Preparatory work

Countries need to ensure that regional and national data collection systems are established for rapid reporting of

key epidemiological and clinical information on COVID 19 cases This includes development or adaptation of data

collection instruments such as electronic forms data storage and reporting systems in clinical and laboratory
settings procedures for data collection and training of staff When the number of reported cases are small the

priority is to implement a case based reporting system in order to allow for collection of detailed data on cases
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including exposure information demographic data clinical symptoms pre existing conditions possible place of

infection hospitalisation severity links to other confirmed cases and clinical outcome Mechanisms to allow the

reporting of clinical outcome of cases should be established in advance The data collection system should be

able to collect variables required for TESSy reporting which are based on the WHO case reporting form [1 2]

Considering the likelihood of eventual widespread transmission countries should also plan for a reduced case

based dataset to facilitate reporting if healthcare systems become under pressure While countries should plan
for maintaining case based reporting for as long as possible aggregated reporting forms and mechanisms should

be developed if these can reduce the burden on healthcare personnel when under pressure

Sentinel syndromic and virological surveillance of patients with acute respiratory infection ARI and or influenza

tike illness ILI visiting sentinel outpatient practices primary care will likely be a main source of data when

transmission becomes widespread Countries should therefore assess sentinel surveillance systems to ensure that

they are resilient and able to function in case of widespread transmission of COVID 19 and pressure on

healthcare services The influenza sentinel surveillance system should be strengthened and expanded where

possible to increase population coverage Samples from sentinel sites should be tested for COVID 19 in order to

allow for monitoring of spread and intensity of COVID 19 infection The proportion of positives with COVID 19

among patients presenting with ILI or ARI or in the population where population denominators are known

should be monitored

Similarly hospital based surveillance systems monitoring hospitalized severe acute respiratory infections SARI or

ICU admissions should be established or strengthened All SARI cases presenting in hospital especially ones

admitted to ICUs should be tested for COVID 19 Procedures for reporting of data on SARI cases including
clinical management such as ICU admission and ventilation COVID 19 testing and outcome should be

established ideally through a system covering all hospitals involved in management of COVID 19 patients
Furthermore it is important to establish representative population based hospital surveillance systems in order

to estimate severity mortality and to measure the effectiveness and impact of public health measures on these

indicators

Surveillance systems for ARI ILI and SARI should be extended throughout the year if the systems usually
operate until week 20 Participating clinicians and hospitals should be appropriately trained and have adequate
resources

For all surveillance systems countries need to ensure that systems are resilient in case of rapid increase in the

number of cases and the eventual possibility of widespread transmission in the country and resulting pressures

on healthcare workers and systems This could be achieved by developing automated reporting systems from

regional to national to international level to ensure data is transferred to all levels rapidly and within minimal

input Additional staff also need to be trained to be able to report data in case of significant absenteeism during
the outbreak Finally datasets with reduced numbers of variables and or aggregated reporting could reduce

burden on staff and ensure that data continue to be reported even during the peak of the outbreak The reduced

dataset to be reported in TESSy is described in the reporting protocol

Monitoring systems of all cause excess mortality in the population should also be maintained reviewed or

developed in order to be able to detect any excess mortality linked to COVID 19 by age group Protocols and

algorithms have been developed by EuroMOMO which can support and provide rapid assessment of excess all

cause mortality by country in participating Member States Member States not yet participating and reporting
data on all cause excess mortality are encouraged to initiate the collection of mortality data in their country and

join the EuroMoMo network

Templates for weekly reports analysing surveillance data should be developed considering the different

scenarios

Initial phase of the epidemic scenario 1

Surveillance objectives

early detection of cases in order to limit onward transmission

early detection of community transmission in order to prevent further spread
rapid assessment of epidemiological clinical and virological features of earliest cases to estimate case

severity and transmissibility and to detect chains of transmission especially in healthcare settings in

order to guide decision making preparedness and response activities

to identify and monitor changes in risk groups

provide data to inform real time modelling to predict and inform optimal interventions to mitigate impact
and detect transmission in the general population in order to guide decision making preparedness and

response activities
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Surveillance methods approach
Surveillance of confirmed cases the ECDC WHO case definition for suspect cases aims to be sensitive i e

irrespective of severity with testing based on geographical exposure criteria or exposure to known cases in

order to detect importation from risk areas and local clusters Geographical risk areas are defined based on self

assessment by EU Member States reported in EWRS and published on the ECDC website for EU EEA countries

and on the WHO situation report for non EU EEA countries [3]

Probable and confirmed cases of COVID 19 infections using the case definition should be reported within 24

hours of identification through the Early Warning and Response System EWRS and IHR notification Data on

cases should be reported in TESSy ideally within 72 hours Case based data should be reported with the full set

of variables including the place of infection at NUTS3 level or equivalent GAUL When the number of cases

increases and reporting all variables on cases in TESSy is no longer feasible a reduced dataset should be

collected and reported at national level and in TESSy The reduced dataset is described in the TESSy reporting
protocol Alternatively countries may collect data on a limited set of variables initially and then update cases in

national systems and TESSy with additional variables at a later stage

Contact tracing In the early phases of the epidemic detailed data on contact tracing activities should be

collected at regional and national level Web based tools such as Go data can support such investigations These

data will allow for better delineation of clusters of cases and allow for assessment of transmission patterns as

well as further scientific studies Data from contact tracing investigations can provide evidence on when to

change from a containment approach to mitigation

Sentinel syndromic and virological surveillance Syndromic based surveillance collects data on number of

patients with ARI or ILI symptoms visiting sentinel outpatient practices Although the sentinel practices are

considered to be representative in many countries the system covers only 1 5 of the population A subset of

these patients are included in the virological testing and are swabbed for further testing in dedicated national

influenza reference laboratories for influenza and other respiratory viruses The syndromic and virological system
is considered of limited sensitivity due to a low coverage of the population and limited sampling and is unlikely to

be able to detect low level local transmission However countries should integrate testing for COVID 19 into

existing surveillance systems and test all samples from influenza outpatient sentinel sites for COVID 19 virus

irrespectively of travel This will allow countries to identify increasing levels of spread among the population and

asses the level of outpatient visits with ILI ARI particularly during the spring and summer when influenza is

circulation at low levels Where possible the number of sentinel sites collecting syndromic data and virological
specimens should be expanded to increase population coverage and the number of collected samples

Virological detection should be performed by RT PCR assay of at least one gene target and confirmation of

positive result by a separate gene target The assay could be an integrated multiplex RT PCR assay with multiple
gene targets The virological surveillance should include also sequencing of subset of viruses The subset for

virological characterisation should include specimens representing different times in the epidemic age groups

geographical areas of the country and different levels of clinical symptoms The sequence results should be

deposited in GISAID

Laboratory data collected should include the number of COVID 19 tests performed from this sentinel system as

well as the number of positive tests ILI ARI data should continue to be reported in TESSy following the influenza

reporting protocol Virological data should be reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19

aggregate reporting including zero reporting if no COVID 19 cases are identified Any cases detected through
sentinel surveillance should also be reported through case reporting at this stage as described in the previous

paragraph and contact tracing performed according to national guidance

Detection and assessment of community transmission Detecting community transmission of COVID 19 is

challenging as the suspect case definition is based on travel links severe cases may present only when

significant community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion
of the population and might not be sensitive enough to detect ongoing low level community transmission

Approaches to detect community transmission could include

• Telephone helplines data on calls to regional national healthcare telephone helplines could be analysed
to provide an indication of increases of ARI ILI regionally and nationally Statistical methods could be

used to detect changes in trends The helplines could also be used to sample a proportion of cases

fitting the ARI ILI case definition in order to provide indication of community transmission of COVID 19

In situations where community transmission is suspected to be occurring eg SARI cases detected the

proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide a more comprehensive
assessment

• Enhanced local syndromic ILI ARI based surveillance once cases are detected without links to known

areas with community transmission the level of community transmission of COVID 19 locally should be

assessed This assessment should include as many general practices in the defined geographical area

for example a municipality as possible for a limited time period such as two weeks The general
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practices should sample a proportion of ARI ILI cases irrespectively of their travel history and these

samples should be tested for COVID 19 Data on such investigations should be summarised and posted
on EWRS to allow Member States to assess the risk of community transmission in the area The results

from these assessments can inform Member States on whether contact tracing is still a viable response
in the area

Hospital SARI surveillance All patients admitted to hospitals all wards or ICU with SARI should be tested

for COVID 19 Testing data on SARI cases and or ICU SARI cases should be collected either via comprehensive
surveillance or sentinel hospitals Data collected should include at a minimum the number of COVID 19 tests

performed among patients with SARI and the number of positive tests These data should be reported in TESSy
on a weekly basis In addition countries could consider collecting data on the total number of SARI in all

hospitals in the country and the bed occupancy as indicators of COVID 19 spread and burden on the healthcare

system Enhanced surveillance of SARI cases should be considered to identify risk groups for COVID 19 risk

factors for severe illness and poor outcome Such data are collected through the case based reporting as

described

Additional investigations Considering the lack of knowledge on key parameters which could inform the

response every possibility should be considered to investigate initial cases and clusters in a country to build on

the evidence base and inform control measures Important information include the proportion of asymptomatic
cases the role of children in transmission dynamics and risk factors for severe infection These data could be

obtained through household transmission studies and investigations in schools if cases among children are

detected Such studies could include a serological component to allow for validation of serological assays which

could be of crucial importance in answering many epidemiological questions relevant for informing response
measures

Advanced phase of the epidemic scenarios 2 4

Surveillance objectives
• monitor the intensity and geographical spread of COVID 19 in the population
• detect nosocomial outbreaks
• identify and monitor changes in risk groups
• measure the impact on population and the healthcare system and to measure the impact of any

mitigation measures

• monitor viral changes

Surveillance methods approach
Surveillance of confirmed cases although case finding based on the surveillance case definition might still be

of benefit in areas with ongoing community transmission limited resources fortesting might mean that this

cannot be comprehensive Such surveillance is therefore unlikely to give a full picture of the epidemiology of

COVID 19 Despite this the data can be useful to assess risk groups and inform control measures Surveillance

systems should be able to capture information on affected healthcare workers Surveillance of confirmed cases

and national and international reporting of these data should therefore continue as long as possible At this

stage it is likely that detailed reporting is not feasible and a reduced dataset should be used for case based

reporting at national level and in TESSy Countries might also decide to collect aggregated data on confirmed

cases at national level once the number of reported cases increases These data can also be reported through
TESSy The number of samples tested for COVID 19 should also be collected

Detection and assessment of community transmission Detecting community transmission of COVID 19 is

challenging as the suspect case definition is based on travel links Severe cases may present only when

significant community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion
of the population and might not be sensitive enough to detect ongoing low level community transmission

Approaches to detecting community transmission could include

• Telephone helplines data on calls to regional national healthcare telephone helplines could be

analysed to provide an indication of increases of ARI ILI regionally and nationally Statistical methods

could be used to detect changes in trends The helplines could also be used to sample a proportion of

cases fitting the ARI ILI case definition in order to provide indication of community transmission of COVID

19 In situations where community transmission is suspected to be occurring e g SARI cases detected

the proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide a more comprehensive
assessment

• Enhanced local syndromic ILI ARI based surveillance once cases are detected without links to

known areas with community transmission the local level of community transmission of COVID 19 should

be assessed This assessment should include as many general practices in the defined geographical area

for example a municipality as possible for a limited time period such as two weeks The general
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practices should sample a proportion of ARI ILI cases irrespective of their travel history and these

samples should be tested for COVID 19 Data on such investigations should be summarised and posted on

EWRS to allow Member States to assess the risk of community transmission in the area The results from

these assessments can inform Member States on whether contact tracing is still a viable response in the

area

Sentinel syndromic and virological surveillance with increasing transmission it is likely that sentinel

syndromic and virological surveillance will become increasingly more important in order to assess intensity and

spread of infection The number of outpatient sentinel sites should be increased to improve coverage of the

population under syndromic surveillance Data on the number of patients visiting with ILI ARI symptoms will

provide information on spread and intensity as well as the most affected age groups in primary care These data

should continue to be reported in TESSy according to the influenza protocol Data on the number of COVID 19

tests performed and number of positive tests from sentinel surveillance should continue to be collected and

reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19 reporting

If healthcare authorities recommend that patients with ARI ILI do not visit general practitioners there could be a

significant impact on ARI ILI surveillance systems and sentinel surveillance might not be suitable to monitor

COVID 19 intensity and spread In these circumstances sentinel general practices consulted through telephone
could report at least the number and proportion of telephone consultations due to ARI ILI In addition sites

where ARI ILI patients are directed and tested e g dedicated testing centres should be included in the

surveillance although historical data will not be available for comparison Monitoring of healthcare telephone

helplines as described above ideally with linked systematic sampling could be an alternative or complementary
approach

Depending on the resources virological detection by RT FCR assay could be reduced to single gene target

testing For the specimens where the first gene test is technically not interpretable or the cycle threshold value is

above 35 confirmation of positive results should be performed by a separate gene target or repeated sampling
should be performed The subset for virological characterisation including sequencing should include specimens
representing different times age groups geographical areas of countries and different levels of clinical symptoms
in order to monitor viral changes If sequencing is not feasible in the short term during the epidemic the

specimens should be kept for later sequencing of a subset of viruses

Hospital SARI surveillance all hospitalised patients with SARI should be tested for SARS CoV 2 virus

irrespective of travel history in order to detect community transmission detect nosocomial outbreaks and to

monitor intensity and impact Testing data on SARI cases and or ICU SARI cases should be collected either via

comprehensive surveillance or sentinel hospitals Data collected should include at a minimum the number of

COVID 19 tests performed among patients with SARI and the number of positive tests These data should be

reported in TESSy on a weekly basis Enhanced surveillance of SARI cases can be used to identify risk groups for

COVID 19 risk factors for severe illness and poor outcome

Indicators for monitoring Countries should collect basic indicators from each region on transmissibility
seriousness and impact of the disease [4] Transmissibility can be based on ILI ARI rates seriousness on

hospitalisation or ICU admission rates and impact on how hospitals are coping with the burden of COVID 19

infections The assessment of the impact on hospitals should be based on bed occupancy levels in hospitals and
intensive care units and the capacity for ventilation and could use simple indicators such as ’capacity sufficient

or overwhelmed These indicators would inform decisions on social distancing and quarantine measures which

would need to be taken in the context of large pressures on public health services The indicators should be

collated at national level and reported at EU level

Excess mortality surveillance Monitoring of all cause or specific excess mortality is essential at this stage in

order to assess the impact of the epidemic in addition to monitoring deaths among confirmed cases

Dissemination of surveillance data Results from surveillance activities should be reported regularly to

stakeholders and policy makers in order to inform control strategies During the initial phase extremely high
demand for information from the public stakeholders and policy makers will mean that daily reports or regularly
updated dashboards are required Weekly surveillance reports should also be developed collating data from

multiple surveillance sources including ARI ILI sentinel surveillance SARI surveillance virological surveillance

case based surveillance as long as this is implemented mortality data and qualitative indicators on the burden

in hospitals and intensive care units At the EU level similar reports will be produced only a weekly basis and

published on the ECDC website

Limited resources in general surveillance data should continue to be collected at the most detailed level

possible as long as capacity allows in order to provide the best evidence for control interventions When

resources are limited countries should move to more limited datasets as described above and eventually to

aggregate reporting where this reduces burden
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A number of countries have reported shortages of laboratory reagents and resources for COVID 19 testing Such

shortages could become more acute in the context of large increases in cases In circumstances with shortages
testing capacity should be reserved for more severe cases and hospital use and SARI cases

If there is no capacity for testing of samples from sentinel clinics sentinel syndromic surveillance for ARI ILI

through sentinel general practices and or telephone helplines should be used to assess the intensity and spread
of infection This might be challenging if influenza and or other respiratory pathogens are co circulating If

testing capacity remains in hospitals or intensive care units then SARI ICU surveillance should be used for

surveillance purposes In the event that no testing capacity remains at all in hospitals the qualitative indicators

described above could be used
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Annex Description of scenarios 0 4

Scenario 0 describes a situation with no reported cases in the country and multiple introductions and or

community transmission elsewhere in Europe At this stage the main objective for public health measures should

be to enable rapid detection and isolation of individual cases to prevent domestic transmission chains and to

prepare for the response once cases are detected in the country As of 2 March 2020 several EU EEA countries

had not reported cases and are therefore presumed to be in this scenario

Scenario 1 describes a situation with multiple introductions and limited local transmission in the country

Despite the introductions there is no apparent sustained transmission only second generation cases observed or

transmission within sporadic contained clusters with known epidemiological links In this situation the objective
is containment of the outbreak by blocking transmission opportunities through early detection of imported and

locally transmitted COVID 19 cases in order to try to avoid or at least delay the spread of infection and the

associated burden on healthcare systems Delaying the start of local transmission will allow the current influenza

season to end freeing up some healthcare capacity As of 2 March 2020 several EU EEA countries had reported
limited local transmission and were considered to be in this scenario

Scenario 2 describes a situation with increasing number of introductions and of more widespread reports of

localised human to human transmission in the country more than two generations of cases outside of sporadic
clusters with known epidemiological links In this situation the objective remains to contain where practicable
and otherwise slow down the transmission of the infection and to monitor viral changes This will increase the

time available for development production and distribution of PPE and effective therapeutic options and would

play a crucial role in reducing the burden on the healthcare system and other sectors particularly if wider

transmission of COVID 19 is delayed beyond the ongoing influenza season A reduced burden would also allow

for more time to increase laboratory capacity and increase surge capacity in healthcare services All these

measures will facilitate effective treatment of infected patients [5] Rapid collection and analysis of

epidemiological and virological data will enable targeting of measures in this scenario and later Within EU EEA

countries Italy is currently in this scenario Other countries in the EU EEA might also be in this scenario which

may have undetected transmission ongoing due to lower level of case detection

Scenario 3 describes a situation with localised outbreaks which start to merge becoming indistinct In this

scenario there is sustained human to human transmission in the country more than two generations of cases

outside of sporadic clusters with known epidemiological links and an increasing pressure on healthcare systems
The objective at this stage is to mitigate the impact of the outbreak by decreasing the burden on healthcare

systems protect populations at risk of severe disease and to monitor viral changes At the same time

operational research should guide developing better and more efficient diagnostic and treatment options

Scenario 4 describes a situation with widespread sustained transmission where healthcare systems are over-

burdened due to a large demand for emergency healthcare services a strained ICU capacity overworked

healthcare workers and reduced staff availability due to illness lack of PPE and lack of diagnostic testing

capacity The objective at this stage is still to mitigate the impact of the outbreak decrease the burden on

healthcare services protect populations at risk of severe disease and reduce excess mortality
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Summary
On 31 December 2019 a cluster of pneumonia cases of unknown aetiology was reported in Wuhan Hubei

Province China On 9 January 2020 China CDC reported a novel coronavirus as the causative agent of this

outbreak which is phylogenetically in the SARS CoV clade The disease associated with the virus is referred to

as novel coronavirus disease 2019 COVID 19

As of 11 March 2020 118 598 cases of COVID 19 were reported worldwide by more than 100 countries Since

late February the majority of cases reported are from outside China with an increasing majority of these

reported from EU EEA countries and the UK

The Director General of the World Health Organization declared COVID 19 a global pandemic on 11 March

2020

All EU EEA countries and the UK are affected reporting a total of 17 413 cases as of 11 March Seven hundred

and eleven cases reported by EU EEA countries and the UK have died Italy represents 58 of the cases

n 10 149 and 88 of the fatalities n 631 The current pace of the increase in cases in the EU EEA and

the UK mirrors trends seen in China in January early February and trends seen in Italy in mid February

In the current situation where COVID 19 is rapidly spreading worldwide and the number of cases in Europe is

rising with increasing pace in several affected areas there is a need for immediate targeted action The speed
with which COVID 19 can cause nationally incapacitating epidemics once transmission within the community is

established indicates that in a few weeks or even days it is likely that similar situations to those seen in China

and Italy may be seen in other EU EEA countries or the UK

There are no vaccines available and there is little evidence on the effectiveness of potential therapeutic agents
In addition there is presumably no pre existing immunity in the population against the new coronavirus and

everyone in the population is assumed to be susceptible Clinical presentations of COVID 19 range from no

symptoms asymptomatic to severe pneumonia severe disease can lead to death While the majority of cases

80 are milder respiratory infections and pneumonias severe illness and death is more common among the

elderly with other chronic underlying conditions with these risk groups accounting for the majority of severe

disease and fatalities to date

The risk of severe disease associated with COVID 19 infection for people in the EU EEA and UK is currently
considered moderate for the general population and high for older adults and individuals with chronic

underlying conditions based on the probability of community transmission and the impact of the disease

Suggested citation European Centre for Disease Prevention and Control Novel coronavirus disease 2019 COVID 19 pandemic increased

transmission in the EU EEA sixth update 12 March 2020 Stockholm ECDC 2020

© European Centre for Disease Prevention and Control Stockholm 2020
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The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks is

considered high The impact and risk assessment on health system capacity can be mediated by the

application of effective infection prevention and control and surge capacity measures

The risk of transmission of COVID 19 in health and social institutions with large vulnerable populations is

considered high The impact of transmission in health and social institutions can be mediated by the

application of effective infection prevention and control and surge capacity

The EU EEA and the UK are quickly moving toward a scenario of sustained community transmission of COVID

19 The situation is evolving very quickly and a rapid proactive and comprehensive approach is essential in

order to delay transmission as containing transmission to local epidemics is no longer considered feasible A

rapid shift from a containment to a mitigation approach is required as the rapid increase in cases that is

anticipated in the coming days to few weeks may not provide decision makers and hospitals enough time to

realise accept and adapt their response accordingly if not implemented ahead of time Measures taken at this

stage should ultimately aim at protecting the most vulnerable population groups from severe illness and fatal

outcome by reducing transmission and reinforcing healthcare systems

Given the current epidemiology and risk assessment and the expected developments in the next days to few

weeks the following public health measures to mitigate the impact of the pandemic are necessary in EU EEA

countries

• Social distancing measures should be implemented early in order to mitigate the impact of the epidemic
and to delay the epidemic peak This can interrupt human to human transmission chains prevent
further spread reduce the intensity of the epidemic and slow down the increase in cases while

allowing healthcare systems to prepare and cope with an increased influx of patients
Such measures should include

the immediate isolation of symptomatic persons suspected or confirmed to be infected with

COVID 19

the suspension of mass gatherings taking into consideration the size of the event the density of

participants and if the event is in a confined indoor environment

social distancing measures at workplaces for example teleworking suspension of meetings
cancellation of non essential travel

measures in and closure of schools taking into consideration the uncertainty in the evidence of

children in transmitting the disease need for day care for children impact on nursing staff

potential to increase transmission to vulnerable grandparents
cordon sanitaire of residential areas with high levels of community transmission

• Ensuring the public is aware of the seriousness of COVID 19 A high degree of population
understanding solidarity and discipline is required to apply strict personal hygiene coughing etiquette
self monitoring and social distancing measures Community engagement and acceptance of stringent
social distancing measures put in place are key in delaying and reducing further spread

• Prevention and control of COVID 19 in hospitals and long term care facilities is an immediate priority in

order to 1 slow the demand for specialised healthcare such as ICU beds 2 safeguard populations
vulnerable to severe outcomes of infection 3 protect healthcare workers that provide care 4

minimise the export of cases to other healthcare facilities and the community
• Every healthcare facility should initiate training for all staff and those who may be required for

healthcare provision during surge capacity Countries should identify healthcare units that can be

designated to care for COVID 19 cases to minimise transmission to non cases and to conserve PPE

Countries and healthcare institutions should identify additional facilities that can be used for the

cohorting of cases with mild symptoms in the event that surge capacity is exceeded by healthcare

facilities The highest priority for use of respirators FFP2 3 are healthcare workers in particular those

performing aerosol generating procedures including swabbing
• If resources or capacity are limited rational approaches should be implemented to prioritise high yield

actions which include rational use of confirmatory testing reducing contact tracing to focus only on

high yield contacts rational use of PPE and hospitalisation and implementing rational criteria for de-

isolation Testing approaches should prioritise vulnerable populations protection of social and

healthcare institutions including staff

• National surveillance systems should initially aim at rapidly detecting cases and assessing community
transmission As the epidemic progresses surveillance should monitor the intensity geographical
spread and the impact of the epidemic on the population and healthcare systems and assess the

effectiveness of measures in place In circumstances with capacity shortages and strict implementation
of social distancing measures surveillance should focus on severe acute respiratory infections sentinel

surveillance in outpatient clinics or collection of data through telephone helplines

A strategic approach based on early and rigorous application of these measures will help reduce the burden

and pressure on the healthcare system and in particular on hospitals and will allow more time for the testing
of therapeutics and vaccine development

2
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What is new in this update
Updated data on the epidemiological situation in the EU EEA and the UK

Recent findings on disease and transmissibility including during the asymptomatic period
Risk associated with COVID 19 for people from the EU EEA and the UK

Risk of local and widespread national community transmission in the EU EEA and UK in the coming
weeks

Risk to healthcare systems capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks

Risk of transmission of COVID 19 in health and social institutions with large vulnerable populations
Options for preparedness and response focused on the mitigation phase including rational measures in

case of resource constraints or shortages
Updated surveillance objectives and methods for the mitigation phase

Regularly updated information on severe acute respiratory syndrome coronavirus COVID 19 outbreak is available on ECDC s

website [1] the European Commission website [2] and the World Health Organization s WHO website [3]

This risk assessment is based on published information available as of 12 March 2020

1 Event background
For more detailed event background information please visit ECDC s website [4]

Since ECDC s fifth update on novel coronavirus published on 2 March 2020 and as of 11 March the number of cases and

deaths reported in the EU EEA has been rising mirroring the trends seen in China in January early February and in northern

Italy in late February If this trend continues based on the quick pace of growth of the epidemic observed in China and

northern Italy it is likely that in days or a small number of weeks similar situations may be seen in other EU EEA Member

States

The main developments since the 2 March 2020 risk assessment can be summarised as follows

• All EU EEA countries are now affected and more than 100 countries are affected worldwide

• In the EU EEA and the UK 17 413 cases had been reported as of 11 March Seven hundred and eleven cases

reported by EU EEA countries have died as of 11 March Italy represents 58 of the cases n 10 149 and 88 of

the fatalities n 631

• The 14 day cumulative notification rate of COVID 19 a measure of the prevalence of active cases in the population is

3 28 per 100 000 population in the EU EEA as of 11 March ranging from low rates of 0 1 to 16 3 per 100 000 in

Italy and 19 8 per 100 000 in Iceland The 14 days notification rate increased 10 fold over the last 10 days and

assuming no effect of mitigation measures the EU EEA and UK is predicted to reach 100 per 100 000 population the

Hubei scenario by the end of March

• While early in the outbreak most cases were reported in China currently the majority of cases reported are from

outside China and since 2 March 51 of the cases reported were from EU EEA countries and the UK

• There are increasing reports both globally and in the EU EEA that local transmission has occurred extensively in

multiple locations without reported travel history to areas reporting community transmission and without

epidemiological links to known cases [5 8]
• As of 11 March 2020 among the 1 597 cases reported in TESSy where the place of infection was reported 797

50 were reported to be infected in the reporting country 698 44 were reported to have acquired infection in

another European country and 102 6 had acquired infection outside the EU EEA

• In the EU EEA and the UK events and locations that involve social interaction or institutional contact have been

related to the development of COVID 19 clusters including workplace interactions religious events festivities health

and social care settings and travel

• Transmission events have been reported in hospitals with COVID 19 cases identified among healthcare workers and

patients [9 10] as well as in long term care facilities As of 9 March an ongoing outbreak of COVID 19 at a long term

care facility LTCF with 120 residents in Washington State United States has had 54 residents transferred to local

hospitals and 26 deaths of which 11 were within the facility Of the 15 that died in hospital 13 had tested positive for

COVID 19 Additionally 70 of 180 LTCF employees reported symptoms compatible with COVID 19 [11] In a LTCF in

Ile de France region France as of 10 March authorities report an outbreak of five cases among residents including
two deaths [12]

• Reports from some healthcare facilities in northern Italy indicate that intensive care capacity has been exceeded due

to the high volume of patients requiring ventilation [13]
• The Director General of the World Health Organization declared COVID 19 a global pandemic on 11 March 2020

For the most recent information on the current epidemiological situation regarding COVID 19 please visit this page [14]
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2 Disease background
For information on COVID 19 please visit this page [15] on ECDC s website

Novel coronavirus disease 2019 COVID 19

In December 2019 a novel coronavirus COVID 19 was detected in three patients with pneumonia connected to the cluster

of acute respiratory illness cases from Wuhan China By the end of February 2020 several countries were experiencing
sustained local transmission including in Europe

Symptoms incubation period severity The most commonly reported clinical symptom in laboratory confirmed cases is

fever 88 followed by dry cough 68 fatigue 38 sputum production 33 dyspnoea 19 sore throat 14

headache 14 and myalgia or arthralgia 15 [16] Less common symptoms are diarrhoea 4 and vomiting 5

About 80 of reported cases in China had mild to moderate disease including non pneumonia and pneumonia cases

13 8 had severe disease and 6 1 were critical respiratory failure septic shock and or multiple organ

dysfunction failure Current estimates suggest a median incubation period from five to six days for COVID 19 with a range
from one to up to 14 days A recent modelling study confirmed that it remains prudent to consider the incubation period of

at least 14 days [17 18]

Case fatality Robust estimates for final case fatality risk for COVID 19 are still lacking and biased due to incomplete
outcome data and the fact that initial detections were of mostly severe cases in most settings Based on a large dataset from

cases in China the overall case fatality risk CFR among laboratory confirmed cases was higher in the early stages of the

outbreak 17 3 for cases with symptom onset from 1 10 January and has reduced over time to 0 7 for patients with

symptom onset after 1 February [16] In data on diagnosed COVID 19 cases in China Italy and South Korea overall CFR

was 2 3 2 8 and 0 5 respectively and increased with age in all settings with the highest CRF among people over 80

years of age 14 8 8 2 and 3 7 respectively [19 21]

Viral shedding Over the course of the infection the virus has been identified in respiratory tract specimens 1 2 days
before the onset of symptoms and it can persist for 7 12 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe cases [22] In

faeces viral RNA has been detected from day 5 after onset and up to 4 to 5 weeks in moderate cases The virus has been

detected also in whole blood [23] serum [24 25] saliva [26] and urine [27] Prolonged viral RNA shedding has been reported
from nasopharyngeal swabs up to 37 days among adult patients [28] and in faeces for more than one month after infection

in paediatric patients [29] It should be noted that viral RNA shedding does not directly equate with infectivity

Basic reproduction number Ro The current estimates of the basic reproductive number Ro are between 2 and 3 in

settings from China [17 30 31] and during the early stage of an outbreak on a cruise ship [32]

Infection in asymptomatic individuals The virus has been detected in asymptomatic persons On a rapidly evolving
cruise ship outbreak where most of the passengers and staff were tested irrespective of symptoms 51 of the laboratory
confirmed cases were asymptomatic at the time of confirmation [33] In Italy 44 of the laboratory confirmed cases have

been asymptomatic [34] In Japan 0 06 of reported cases have been asymptomatic [35] These proportions based on

nationally notified cases likely reflect laboratory testing algorithms rather than true estimates of asymptomatic infections

Based on Chinese data the international WHO mission report indicates that up to 75 of initially asymptomatic cases will

progress to clinical disease making the true asymptomatic infection rather rare estimated at 1 3 [16]

Both viral RNA and infectious virus particles were detected in throat swabs from two German citizens evacuated from Hubei

province on 1 February 2020 who remained well and afebrile seven days after admission to a hospital in Frankfurt [36] Both

a mother and a child in a family cluster remained asymptomatic including normal chest CT images during the observation

period with qRT PCR positive nasopharyngeal swab samples [37] Similar viral load in asymptomatic versus symptomatic
cases was reported in a study including 18 patients [38] Persistent positivity of viral RNA in throat and anal swabs were

reported in a asymptomatic female patient after 17 days of clinical observation and treatment [39]

Potential transmission from an asymptomatic person has been reported in a familial cluster of five COVID 19 patients
hospitalised with fever and respiratory symptoms that had contact before their onset of symptoms with an asymptomatic

family member a young 20 year old woman upon her return from Wuhan [40] She remained asymptomatic for the whole

duration of laboratory and clinical monitoring 19 days

Transmission in pre symptomatic stage of infection In addition to case reports pre symptomatic transmission has

been inferred through modelling and the proportion of pre symptomatic transmission was estimated to be around 48 and

62 [41] Pre symptomatic transmission was deemed likely based on a shorter serial interval of COVID 19 4 0 to 4 6 days
than the mean incubation period five days with the authors indicating that many secondary transmissions would have

already occurred at the time when symptomatic cases are detected and isolated [42] Major uncertainties remain in

assessing the influence of pre symptomatic transmission on the overall transmission dynamics of the pandemic

Vulnerable groups Population groups that have been more frequently reported having severe disease and death include

people above 60 years of age males people with underlying conditions such as hypertension diabetes cardiovascular

disease chronic respiratory disease and cancer [16 25 28 43 44] The proportion of most of the reported chronic diseases
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and health conditions is similar to the prevalence of these conditions in the elderly age groups in China therefore they might
be surrogates of increasing age only Higher ACE angiotensin converting enzyme II gene expression may be linked to

higher susceptibility to SARS CoV 2 It has been shown that ACE 2 expression in lung tissues increases with age tobacco use

and with some hypertensive treatment These observations might explain the vulnerability of older people tobacco

users smokers and those with hypertension they also highlight the importance of identifying smokers as a potential
vulnerable group for COVID 19 [45 48]

There is limited scientific evidence on the severity of illness among pregnant women with COVID 19 Pregnant women

appear to experience similar clinical manifestations as non pregnant adult patients with COVID 19 pneumonia There is no

evidence of severe adverse outcomes in neonates due to maternal COVID 19 pneumonia and the virus has not been found

in breastmilk [49 50]

Currently available information indicates that children are as likely to be infected as adults however they experience mild

clinical manifestations [34 51] About 2 4 of the total reported cases in China as of 20 February 2020 were individuals

under 19 years of age A very small proportion of those aged under 19 years have developed severe 2 5 or critical

disease 0 2 [16]

Estimates of all of the above parameters are likely to be revised and refined as more information becomes available

There is currently no specific treatment or vaccine against COVID 19 infection however several clinical trials are recruiting
globally to assess the effect of different treatment options and some information in clinical case management is provided
under Options for response

Modelling scenarios related to epidemic peak and health care

capacity saturation

ECDC estimated the risk of saturation of intensive care unit ICU beds and non ICU beds as well as hospital isolation

capacity airborne infection isolation rooms and single bed rooms through a simulation approach using hospital data of the

2016 2017 ECDC point prevalence survey of healthcare associated infections in acute care hospitals [52] Hospital capacity
was evaluated as a function of increasing prevalence of hospitalised COVID 19 cases per 100 000 population for three levels

of hospitalised COVID 19 patients requiring ICU care 5 18 and 30 severity scenarios and using bed occupancy rates

measured outside the winter season The 14 days cumulative notification per 100 000 population was used as a proxy of the

prevalence of active COVID 19 cases

Based on these estimates four EU EEA countries [0 10 depending on severity] would have a high risk of seeing their ICU

capability saturated at a prevalence of 10 hospitalised COVID 19 cases per 100 000 population approximately twice the

Mainland China prevalence scenario at the peak of the epidemic At a prevalence of 18 hospitalised cases per 100 000 the

Lombardy scenario as of 5 March 12 countries [0 21 depending on severity] have a high risk of ICU capability becoming
saturated The ICU capacity of all [7 28] countries would be exceeded at a prevalence of 100 hospitalised per 100 000 the

Hubei province scenario at the peak of the epidemic Annex 2 Nonetheless despite ICU capacity saturation in most

countries more than half of the countries 17 would still have a residual non ICU bed capacity in the Hubei scenario

The airborne infection isolation room capacity would be saturated in all countries well before reaching a prevalence of 10

hospitalised cases per 100 000 In the same prevalence scenario six countries would not have residual isolation capacity in

single rooms either and no country would have any single room capacity left in a Hubei province scenario It is important to

emphasise that the time needed to reach a saturation situation depends on the size of the country but that at regional and

sub regional level hospital systems may be overwhelmed much earlier

According to predictions of the 14 day cumulative notification rate the majority of EU EEA countries would reach the Hubei

scenario by end of March and all countries by mid April 2020 These predictions need to be interpreted with caution because

of prediction intervals inherent to modelling and because of the underlying assumptions of 1 a stable diagnostic testing
policy and capacity and 2 an absence of effective mitigation measures
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3 ECDC risk assessment

Many unknowns remain regarding the virulence pathogenicity the effectiveness of different modes of transmission the

proportion of mild and asymptomatic cases the infectivity during the incubation period and during recovery the impact of

individual or population based preventive measures the risk factors for severe illness besides age and the effectiveness of

treatment regimes So far detailed epidemiological data available are still limited

This assessment is based on facts known to ECDC at the time of publication and unless otherwise stated the assessment of

risk refers to the risk that exists at the time of writing this report It follows the ECDC rapid risk assessment methodology
with relevant adaptations [53]

Risk assessment questions
What is the overall risk as of 11 March 2020 associated with COVID 19 for the EU EEA and UK

What is the risk of sub national community transmission occurring in countries in the EU EEA and the UK in the

coming weeks

What is the probability of widespread national community transmission in the EU EEA and the UK in the coming
weeks

What is the risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks

What is the risk associated with transmission of COVID 19 in health and social care institutions with large vulnerable

populations

What is the overall risk as of 12 March 2020 associated with COVID 19 infection

for the EU EEA and UK

The risk of severe disease associated with COVID 19 infection for people in the EU EEA and UK is currently
considered moderate for the general population and high for older adults and individuals with chronic

underlying conditions In addition the risk of milder disease and the consequent impact on social and work

related activity is considered high

This assessment is based on the following factors

• There are an increasing number of cases in several EU EEA countries without epidemiological links to explain the

source of transmission In some countries transmission within healthcare settings has been reported affecting
healthcare workers As reported cases increase globally in a growing number of countries found here the likelihood

of continued introductions into and between EU EEA countries will increase Given these factors the probability of

further transmission in the EU EEA and the UK is considered very high The speed with which COVID 19 can cause

nationally incapacitating epidemics once transmission within the community is established indicates that it is likely that

in a few weeks or even days similar situations to those seen in China and Italy may be seen in other EU EEA

countries or the UK as more countries report evidence of community transmission

• The evidence from analyses of cases to date is that COVID 19 infection causes mild disease i e non pneumonia or

mild pneumonia in about 80 of cases and most cases recover 14 develop more severe disease and 6

experience critical illness Severe illness and death is more common among the elderly and those with other chronic

underlying conditions with these risk groups accounting for the majority of severe disease and fatalities to date In

the event of a disruption of healthcare services the impact could be very high In addition to the public health impact
wit1 substantial fatal outcomes in high risk groups COVID 19 outbreaks can cause huge economic and societal

disruptions

What is the risk of occurrence of subnational community transmission of COVID

19 in the EU EEA and the UK in the coming weeks

The risk of the occurrence of subnational community transmission of COVID 19 in the EU EEA and the UK is

currently considered very high

This assessment is based on the following factors

• Several events already reported in Europe indicate that local transmission may have resulted in several sub national

clusters TTie accumulated evidence from clusters reported in the EU EEA and the UK indicates that once imported
the virus causing COVID 19 can be transmitted rapidly It is plausible that a proportion of transmissions occur from

cases with mild symptoms that do not provoke healthcare seeking behaviour The increase in case numbers and the

number of countries reporting those cases globally increases the potential routes of importation of the infection into

and between countries in the EU EEA and the UK The likelihood of this occurring depends on the speed of detection

of local transmission and whether effective response measures are applied early enough at scale Early evidence from

several settings globally indicates that rigorous public health measures particularly related to isolation and social

distancing implemented immediately after identifying cases can reduce but does not exclude the probability of further

spread
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• The impact of such clusters in local areas would be high but would depend on national capacity to organise surge

capacity across regions The impact would be especially high if hospitals are affected and a large number of

healthcare workers need to be isolated or become infected The impact on vulnerable groups in the affected hospitals
or healthcare facilities would be severe in particular for the elderly

What is the risk of occurrence of widespread national community transmission of

COVID 19 in the EU EEA and UK in the coming weeks

The risk of occurrence of widespread national community transmission of COVID 19 in the EU EEA and the UK

in the coming weeks is high

This assessment is based on the following factors

• There is an increasing number of countries with local community transmission around the world and in Europe and a

growing number of areas reporting local sub national community transmission Exportations have caused transmission

in previously unaffected areas The control measures have up to now only been able to slow the further spread but

not to stop it If numerous local sub national clusters of community transmission arise simultaneously they could

merge into a situation of widespread national community transmission The likelihood of this occurring depends on

the speed of detection of local transmission and whether effective response measures are applied early enough and

at scale Early evidence from several settings globally indicates that rigorous public health measures particularly
related to isolation and social distancing implemented immediately after identifying cases can reduce but does not

exclude the probability of further spread Evidence to date from China and emerging evidence from Korea indicates

that early decisive actions may reduce community transmission

• The impact of national community transmission would be high especially if hospitals are affected and a large number
of healthcare workers need to be isolated or become infected The impact on vulnerable groups in the affected

hospitals or healthcare facilities would be severe in particular for the elderly

What is the risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and

the UK in the coming weeks

The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks is

considered high

This assessment is based on the following factors

• As the number of reported COVID 19 cases in the EU EEA and the UK has increased in the last 10 days very quickly
in several EU EEA countries the probability of increased clusters in local areas and increased widespread community
transmission is considered high Analyses carried out by ECDC indicate that if the pandemic progresses on its current

course without strong countermeasures or surge capacity enacted that most EU EEA countries will far exceed the

available ICU capacity they currently have available by the end of March

• Influenza season is still ongoing creating a heavy burden on ICUs however EU EEA countries might have already
moved past the peak period of high influenza circulation and countries reporting hospital data saw a declining number
of hospitalisations due to influenza over the last few weeks This allows for some optimism regarding the availability
of ICU beds although the mean duration of ICU hospitalisation for influenza is around 10 days For the latest

influenza update see the joint ECDC WHO Europe weekly influenza update [54]
• The continued pattern of increase in COVID 19 cases is very similar to that of Hubei province in mid and late January

2020 If the increase continues in the absence of the application of mitigation measures the potential impact on the

public health and overall healthcare systems would be high Increasing numbers of imported cases from other EU

countries and local transmission chains require substantially more resources i e staff for case management
surveillance and contact tracing which in some countries is beginning to or already has overstretched public
healthcare systems Risk communication to concerned members of the public and healthcare professionals continues

to demand significant and growing staff resources As testing needs for COVID 19 increase some laboratories are

reporting crucial shortages affecting diagnostic capacity for COVID 19 and other laboratory services Further

increased transmission could result in a significant increase of hospital admissions at a time when healthcare systems

may already be under pressure from the current influenza season Several parts of Italy have already reported
healthcare system saturation due to very high patient loads requiring intensive care Already stretched capacity would
be further exacerbated if substantial numbers of healthcare workers became infected with COVID 19 The impact of

increased pressure on the health system introduced by COVID 19 is dependent on the level of preparedness and

surge capacity that a given country or area has enacted or can quickly enact

• While it is likely not feasible to stop the spread of COVID 19 in the EU EEA it is essential to introduce measures to

slow down the spread of the virus in the population in order to allow healthcare systems to put in place surge

capacity measures to absorb more severe COVID 19 cases These options are listed under Options for response and

recent ECDC guidance documents [55] The implementation of these mitigation measures will determine the eventual

level of impact of the epidemic on health system capacity
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What is the risk associated with transmission of COVID 19 in health and social

care institutions with large vulnerable populations

The risk associated with transmission of COVID 19 in health and social institutions with large vulnerable

populations is considered high

This assessment is based on the following factors

• The number of reported COVID 19 cases in the EU EEA and the UK has increased in the last 10 days very quickly in

several EU EEA countries and the probability of increased clusters in local areas is considered high In some settings
transmission within healthcare settings including long term care facilities has been reported It is plausible that a

proportion of transmissions occur from cases with mild symptoms that do not provoke healthcare seeking behaviour

however these cases can still transmit the virus If health and social institutions are exposed to the virus by health

workers or family members with mild infection the virus could spread quickly in such a setting in the absence of very

early detection and highly effective infection control The probability of transmission in such settings can be modified

by the level of implementation of robust IPC measures and early detection and isolation of introduced cases in

patients residents or staff

• The great majority of the most severe illnesses and deaths have occurred among the elderly and those with other

chronic underlying conditions Thus the impact on vulnerable groups in affected hospitals or healthcare facilities

would be severe in particular for the elderly The impact would be especially high if a large number of healthcare or

social care workers need to be isolated or become infected

4 Preparedness and public health response
Five scenarios describing the possible progression of the COVID 19 outbreak in EU EEA countries were presented in ECDCs

fifth Rapid Risk Assessment on COVID 19 Annex 1 [56]

Currently EU EEA countries epidemiological situation varies by region but analysis of the epidemic progression indicates

that the situation in Italy and other EU EEA countries are generally following the epidemic curve that was noted in China

during January and February and by South Korea in recent weeks While most countries in the EU EEA and the UK are

currently in scenario 2 all available data indicates that they are very rapidly moving toward a scenario of sustained

community transmission of COVID 19 scenario 3 The situation is evolving quickly and the currently notified cases reflect a

situation in terms of transmission pressures about a week ago Therefore a proactive and aggressive approach is needed to

delay transmission as containing transmission in a specific area or country in the EU EEA is no longer considered feasible

Figure 1 A rapid shift from a containment to a mitigation approach is required as the rapid increase in cases anticipated in

the coming days to few weeks may not provide decision makers and hospitals enough time to realise accept and adapt their

response accordingly if not implemented ahead of time

All EU EEA countries should immediately and proactively initiate appropriate proportional and evidence based response

options to prevent a situation of evolution to scenario 4 where the intensive care capacity is saturated and health systems
are overwhelmed The options provided below therefore focus on scenarios 2 4 which describe local and nationwide

transmission scenarios Options for scenarios 0 and 1 can be found in ECDCs previous risk assessment [56]

In the current phase of the pandemic in the EU EEA priority response measures should focus on high risk groups healthcare

systems and healthcare workers in order to ensure rapid detection and diagnosis of cases and protect healthcare staff

patients and other contacts from exposure Measures to ensure appropriate functioning of the healthcare system including
laboratories with increasing numbers of cases should be implemented Social distancing measures and risk communication

remain essential pillars to effective mitigation approaches while rational testing contact tracing and surveillance approaches
can be implemented to match resource availability and capacity

The options proposed for preparedness and response aim to limit the impact of the pandemic on healthcare systems and

vulnerable population groups by delaying the epidemic peak and decreasing the magnitude of the peak
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Figure Illustration of the objectives of community mitigation measures in a scenario of widespread

community transmission of COVD 19
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Activation of pandemic preparedness plans
All EU EEA Member States should have activated their pandemic preparedness plans in the context of COVID 19 In

scenarios 3 and 4 it is crucial that all critical elements of pandemic preparedness plans are up to date and response

strategies are already being implemented in a coordinated fashion across government departments and sectors of society
Focused attention should be given to the areas of command control and intersectoral coordination coordinated risk

communication hospital preparedness and business continuity planning for the healthcare sector and critical societal

services

The infrastructure for rapid intersectoral information exchange and decision making should be effective to enable

communication and coordination of response strategies between the national crisis team and relevant stakeholders and

sectors from the regional to the national levels To operationalise the response system it is important to establish both the

legal framework and develop standardised procedures that enable its implementation Therefore the roles and

responsibilities of all relevant stakeholders involved in the risk management within or outside the national crisis team and the

lines of communication should be defined The overall crisis management scheme should be informed by public health risk

assessments and by monitoring of key indicators of response For the public health sector these include surveillance

laboratory diagnostics case investigation and contact tracing for the healthcare system isolation capacity occupancy rates

for regular and ICU beds PPE availability availability of essential drugs equipment for mechanical ventilation and

oxygenation and other hospital supplies

Hospital preparedness and activation of contingency plans is an absolute priority at this moment In healthcare settings
surge capacity plans should be developed and or revised to address the expected high demand for care of increased

numbers of patients with moderate or severe respiratory distress Accumulating anecdotal evidence from north Italy points to

significant pressure experienced in emergency departments and critical care services specifically in the availability of

ventilator equipment and PPE Evidence from China South Korea and Italy points at the need to

1 design and implement an overall strategy of discouraging symptomatic patients from presenting to any facility without

prior instructions

2 designate treatment facilities both for mild and for severe COVID 19 cases with critical care capabilities e g ECMO This

implies activation of hospital plans to the highest level to be able to cancel elective diagnostic and operative procedures and

re assign human resources creating temporary treatment facilities for the mild cases or advising self isolation until

symptoms improve or worsen [57 58]

3 Ban access to hospitals to family and friends of admitted patients In addition decreasing the administrative workload for

healthcare workers e g providing sick leave certificates electronically or by phone would free up resources Finally it is

crucial to prepare or adapt business continuity plans for healthcare facilities in accordance with the latest public health risk

assessment and guidance from national regional or local health authorities to ensure continuity of essential health services

For more details please consider the related hospital preparedness checklist [59]

It is important that planned response strategies including diagnostic testing can be adapted according to case finding
strategies and adjusted to a surge of cases by de escalating procedures that might no longer be feasible and or beneficial

[60]
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It is crucial to also prepare or adapt business continuity plans for non healthcare settings in accordance with the latest public
health risk assessment and guidance from national regional or local health authorities to ensure continuity of essential

services e g transportation energy and information technology sectors Overall the business continuity plans should

define the procedures and processes a business or organisation or healthcare facility should follow in response to the

potential impact of COVID 19 on critical functions processes assets and human resources The plan should also include

policies and recommendations for employees with symptoms of acute respiratory illness routine environmental cleaning and

travel health advice [61] based on the objectives of the business continuity plan Collaboration with supply chain partners
and other stakeholders has to be initiated to understand the usage availability and access to critical resources and

sustainable financing mechanisms could be put in place

Risk communication

A high level of public awareness is a prerequisite for an effective response with social distancing measures to the COVID 19

outbreak Risk communication activities should emphasise that although this is a new and highly contagious disease the vast

majority of infected people will recover Easily accessible information should be available on the signs and symptoms i e

fever and dry cough of COVID 19 the contact details of local health services and national hotlines the population groups at

high risk of severe disease social distancing measures that may be in place and travel advice All relevant audiences should

be targeted including through the use of appropriate minority languages Monitoring systems should be put in place to

observe public perceptions opinions and compliance with individual measures Procedures for identifying and rapidly
addressing misinformation disinformation and rumours especially on social media platforms should be established

The public need for accurate evidence based information and advice on COVID 19 are very high and extraordinary efforts

for rapid and continuous information provision to the general public and healthcare staff should be ongoing Information

should be communicated in a transparent and consistent way to stakeholders and to the public according to the unfolding
epidemiological situation Risk communication strategies should clearly provide the rationale behind any non pharmaceutical
countermeasures that are implemented or planned such as social distancing

The need for individual and shared responsibility should be emphasised through a focus on frequent hand washing always
covering the mouth and nose with tissues or elbow when sneezing or coughing and implementation of self isolation when

symptomatic Messaging on self isolation and voluntary quarantines should encourage consideration of a support system to

provide essential services and supplies e g food and medication Vulnerable individuals including the elderly those with

underlying health conditions disabled people people with mental health problems homeless people and undocumented

migrants will require extra support and perhaps specific communication channels and language Authorities may want to

consider coordinating with and supporting civil society and religious groups who already work with these populations Please

refer to the guidance on community engagement for more details

Infection prevention and control in healthcare settings
An important proportion of reported cases in China and Italy especially from the initial period of the outbreaks have been

among healthcare workers Such cases have important consequences in addition to the health of the individuals as

quarantine measures may need to be put in place for close contacts among staff and the exposure may be life threatening
for exposed patients in the healthcare facilities Therefore infection prevention and control IPC practices are of critical

importance in controlling the COVID 19 pandemic protecting the functioning of healthcare services and mitigating the impact
on vulnerable populations

ECDC has published an update of its technical report on infection prevention and control IPC for the care of patients with

COVID 19 in healthcare settings [60] The update for administrators and healthcare professionals outlines technical

measures and resources for reducing the risk of transmission of COVID 19 in healthcare settings including LTCF and

laboratories in the EU EEA Guidance is provided for preparedness triage initial contact and assessment in primary and

emergency care patient transport environmental cleaning and waste management

The immediate priority is to designate a full time staff member at each health facility to be the lead for infection prevention
and control and preparedness for COVID 19 responsible for the education and training of staff including full compliance
with hand hygiene according to WHOs 5 Moments for Hand Hygiene approach before touching a patient [62] Training on

standard IPC precautions for all staff should be initiated If feasible provide training to those who may be required for

healthcare provision during surge capacity for example agency staff student doctors nurses and retired health

professionals

Respiratory hygiene measures include ensuring that all staff and patients cover their nose and mouth with a tissue or elbow

when coughing or sneezing offering a medical mask to those with suspected 2019 nCoV infection while they are in

waiting public areas or in cohorting rooms and performing hand hygiene after contact with respiratory secretions Staff with

symptoms compatible with COVID 19 should contact a pre identified 24 7 contact line at the facility and self isolate If a

suspected or confirmed case of COVID 19 is detected in a facility all staff should be informed [60] If cases are cared for in

the home environment IPC measures are outlined in the WHO guidance for homecare of patients with COVID 19 [63]

LTCFs should implement the baseline options for preparedness for COVID 19 described in the guidance document given that

the rapidity of an onset of a COVID 19 outbreak may result in insufficient time to implement the necessary IPC [60]
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Countries and healthcare institutions should identify additional facilities e g healthcare units departments or existing healthcare

buildings that can be used for the cohorting of cases with mild symptoms in advance of capacity being exceeded in existing
healthcare facilities Cohorting may help conserve PPE and reduce the risk of transmission to non cases The minimum

requirements for units designated for the management of confirmed COVID 19 patients are the availability of isolation rooms

with a dedicated bathroom staff adequately trained in the safe diagnostic evaluation and management of COVID 19

patients the availability of appropriate PPEs adequate laboratory support and appropriate cleaning and waste management
procedures Negative pressure isolation rooms are strongly recommended for the performance of aerosol generating

procedures [60]

ECDC published a technical report on personal protective equipment needs in healthcare settings for the care of patients with

suspected or confirmed COVID 19 [57 64] When using PPE the correct donning and doffing process should be followed

further information on these procedures can be found in the ECDC Technical Document Guidance for wearing and removing

personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID 19 [65]
[66]

Rational use of PPE and hand hygiene materials for the care and management of

COVID 19

As of March 2020 countries worldwide that are facing COVID 19 are experiencing reduced access to PPE and hand hygiene
materials [67] An immediate priority has been set at EU level to ensure adequate production and supply of PPE for

healthcare workers and patients and a joint procurement process has been launched by the European Commission for

interested EU Member States Coordinated supply chains for PPE should ensure distribution of such materials to healthcare

systems to reduce the potential for healthcare associated transmission to vulnerable groups and to healthcare workers [66]
Cross border supply and donations to highly affected areas should continue in order to decrease overall infection pressures in

EU EEA countries

The ECDC guidance document Infection prevention and control for the care of patients with novel coronavirus in healthcare

settings 1st Update [60] highlights both best practice for PPE and also highlights options for hospitals and LTCFs that have

limited access to such materials The main priorities in this document for rational use are in concordance with detailed

guidance published by WHO in February 2020 [68] A nasopharyngeal swab is an aerosol generating procedure AGP

because for example it can induce coughing [69]

In order to maximize the use of available PPE in the event of insufficient stocks staff should be allocated to perform a

procedure or set of procedures in designated areas For example designate staff for swabbing procedures in a dedicated

swabbing area

Priorities for use of respirators FFP2 3

• The highest priority is for healthcare workers most particularly those performing AGP including tracheal intubation

bronchial suctioning bronchoscopy and sputum induction ECDC emphasises that taking a nasopharyngeal swab as

part of a test for COVID 19 is an AGP

• Respirators can be used for up to 4 hours for multiple patients without removing them [68] unless the respirator is

damaged soiled or contaminated for example a symptomatic suspected case coughing on them

• In the absence of FFP2 3 respirators healthcare workers should use masks with the highest available filter level

• If there is an insufficient stock of respirators then staff engaged in environmental cleaning and waste management
should wear a surgical mask in addition to gloves goggles and gown [66]

Priorities for use of surgical masks

• The highest priority are for symptomatic confirmed cases of COVID 19 followed by suspected cases

• The next highest priority is for those caring for COVID 19 patients if no respirators are available

Priorities for use of alcohol based hand rub

• Prioritise rigorous hand washing practices using water and soap ensuring access to hand washing facilities

• If alcohol based hand rub is not available the highest priority is at the point of care prioritising confirmed cases If

sufficient stocks are available place in common areas with high footfall outside of designated COVID 19 areas

Priorities for use of other PPE and hand hygiene products

• If insufficient quantities of gowns are available use aprons
• If insufficient quantities of goggles and or visors are available for the recommended uses described below use

products that can be decontaminated if available Otherwise consider decontamination and reuse consulting the

guidelines of the manufacturer

• Regular cleaning followed by disinfection is recommended using hospital disinfectants active against viruses for

rooms accessed by patients residents furniture and frequently touched surfaces In the event of shortages of hospital
disinfectants decontamination may be performed using 0 1 sodium hypochlorite dilution 1 50 if household bleach

at an initial concentration of 5 is used after cleaning with a neutral detergent although no data are available for

the effectiveness of this approach against COVID 19 [70] Surfaces that may become damaged by sodium

hypochlorite may be cleaned with a neutral detergent followed by a 70 concentration of ethanol
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In LTCFs with insufficient quantities of paper towels use clean cloth towels and replace them regularly washing them

with a detergent such as household washing powder [71]

Clinical case management of COVID 19 cases

Clinical presentation among reported cases of COVID 19 varies in severity from asymptomatic and subclinical infection or

mild illness to severe or fatal illness Some reports suggest there is the potential for clinical deterioration during the second

week of illness Chinese data suggest a severity profile of about 80 mild cases including subclinical 13 15 moderate to

severe cases requiring oxygen supplementation and hospitalisation and up to 5 critically ill requiring ICU support

[16 25 72 73] For a description of vulnerable groups please see section above Disease background

Patients with a mild clinical presentation mainly with fever cough headache and malaise may not initially require
hospitalisation and can be safely managed at home However as clinical signs and symptoms may worsen with progressive
dyspnoea due to lower respiratory tract disease in the second week of illness all patients should be monitored closely An

estimated 10 15 of mild cases will progress to severe and 15 20 of severe cases will become critical according to the Chinese

data [16]

Average progression times include the following
• For mild cases from onset of symptoms to recovery almost 2 weeks

• For severe cases from onset of symptoms to recovery 3 6 weeks and from onset of symptoms to death 2 8 weeks

Designated facilities for caring for COVID 19 patients with mild symptoms should be considered in scenarios 3 and 4 in order to

cohort confirmed cases and limit further transmission in the household However in scenario 3 and especially in scenario 4 home

health care can be considered for those presenting with mild symptoms unless there is concern for rapid deterioration Home

health care could also be considered for symptomatic patients no longer requiring hospitalisation where inpatient care is

unavailable or unsafe i e limited capacity and resources unable to meet demand for healthcare services or in a case of informed

refusal of hospitalisation [63] Rigorous education for cases and their household members is needed for appropriate IPC practices
to limit secondary transmission

Criteria to be considered when deciding whether a confirmed COVID 19 case can be safely discharged i e without being
infectious from hospital have been proposed by ECDC [74] Clinical criteria such as resolution of symptoms or absence of fever

and laboratory evidence of SARS CoV 2 clearance from upper respiratory tract should be considered but also adapted to the

local context i e existing capacity of the healthcare system laboratory diagnosis resources and the current epidemiology
situation After discharge 14 days of further isolation at home or in other community care settings is advised provided that

regular health monitoring is ensured e g follow up visits phone calls and conditions to protect family members and the

community from infection and further spread of SARS CoV 2 exist

Patients with severe illness should be cared for in a designated treatment hospital and should be placed in an airborne infection

isolation room if available or in a single room with private bathroom Guidance for clinical care of severe cases is available from

WHO [75] and from the US CDC [76] In scenarios 3 and 4 solutions to increase hospital surge capacity can be explored as

discussed above in the options for preparedness

No antiviral or other pharmaceutical is currently recommended for the treatment of COVID 19 cases although clinical trials with the

combination bpinavir ritonavir and the orphan drug redemsivir are ongoing in Asian countries and the USA Compassionate use of

remdesivir has been used for severe cases in EU countries The evidence for the potential effectiveness of chloroquine is from in

vitro trials and unpublished single arm studies in China at this point Inhalational interferon beta la is also among potentially
interesting candidates for treatment or prophylaxis [77] Recruiting patients in Europe into multinational clinical trials to ensure

rapid data collection and assessment of the safety and effectiveness of treatment options is an immediate priority in countries in the

early phases of the outbreak

Health authorities are encouraged to monitor the treatment modalities used in their countries and physicians treating COVID 19

cases are also invited to join WHOs clinical network where new therapeutic opttans and experiences are exchanged

Community measures

ECDC guidelines for the use of non pharmaceutical countermeasures to delay and mitigate the impact of the COVID 19

pandemic include a description of the measures that can be applied in the community infection prevention and control

social distancing travel related and screenings of travellers [55]

Infection prevention and control in the community

The use of personal protective measures i e rigorous hand hygiene cough etiquette and face masks may contribute to reducing
the risk of transmitting or acquiring COVID 19 infectbns

• Rigorous hand washing schemes including washing of hands with soap and water for at least 20 seconds or cleaning
hands with alcohol based solutions gels or tissues is recommended in all community settings in all possible scenarios

Organisations should ensure availability of sufficiently and suitably located washbasins and taps as well as hand gels
to encourage washing Proper hand hygiene will also reduce the transmission of other communicable diseases

12



368655

RAPID RISK A Novel coronavirus disease 2019 COVID 2019 pandemic increased transmission in the EU EEA sixth update

• Covering the mouth and nose when coughing and sneezing e g by using a paper tissue and sneezing or coughing
into the elbow may mechanically block the droplet transmission that is believed to be the principal transmission

mode for COVID 19 Hie proper disposal of used tissues is important followed by immediate hand washing after

coughing sneezing
• The use of surgical face masks decreases the risk of infecting others when worn by a person with respiratory

symptoms before seeking medical advice and while being assessed There is no evidence on the usefulness of face

masks worn by persons who are not ill therefore this is not advisable [55] It is possible that the use of facemasks by
untrained people may even increase the risk of infection due to a false sense of security and increased contact

between hands mouth and eyes In view of scenario 4 reserving PPE for use by healthcare workers should be a

priority

All people with progressing acute respiratory infections with or without travel history should be advised to seek medical

attention first by phone in case symptoms worsen Risk groups should be told to seek medical advice early given the

possibility of more rapid progression to severe disease

Social distancing measures

Appropriate social distancing measures have to be strictly implemented In the current phase of the pandemic in the EU EEA

self isolation of symptomatic persons and monitoring of symptoms of healthy contacts will reduce local transmission

Although there is some evidence that the infectious period may begin just before symptom onset most of the infectiousness

likely coincides with the symptomatic period even when symptoms are mild and very non specific The infectious period is

now estimated to last for 7 12 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe cases [22]

Individual social distancing measures e g avoiding shaking hands and kissing and avoiding crowded transports and non

essential meetings and mass gatherings should be recommended at organisational national and EU levels as a preventive
measure

Additional steps include school and day care measures or closures measures at the workplace and measures related to

mass gatherings In some countries such as China and more recently in Italy internal travel restrictions or Cordon

sanitaire have been imposed on large populations together with other containment measures

The evidence for the effectiveness of closing schools and workplaces and cancelling mass gatherings is limited However

one modelling study from China estimated that if a range of non pharmaceutical interventions including social distancing
had been conducted one week two weeks or three weeks earlier in the country the number of COVID 19 cases could have

been reduced by 66 86 and 95 respectively together with significantly reducing the number of affected areas [72]

Schooland day care measures or closure

Before or instead of closures health authorities should plan to reduce transmission opportunities within schools while

children continue to attend through other measures These may include smaller school groups increasing physical distance

between children in the class promotion of washing of hands and outdoor classes In the event of illness strict isolation of

sick children and staff at home or healthcare facilities is advisable in all the scenarios

The impact of generalised school closure in limiting the progression of the COVID 19 pandemic is uncertain Evidence

originating from seasonal and pandemic influenza modelling studies have shown that proactive school closures before the

peak of influenza virus activity have had a positive impact in reducing local transmission and delaying the peak of the

influenza activity [73] While COVID 19 causes disease in children it is mostly mild and it is not known whether or the

extent to which asymptomatic or mildly symptomatic children play an important role in transmission of the virus Therefore

proactive school closures should be carefully considered in the context of a series of other prevention and mitigation layers
to reduce the transmission of COVID 19 weighing the expected impact of the epidemic against the adverse effects of such

closures on the community School closures may have an impact on availability of healthcare staff due to the need to caring
for their children when not in school Also if grandparents are asked to care for the children the benefits of lower

transmission between children might be offset by transmission into a more vulnerable population group In order for school

closures to be effective mixing of school aged children in other settings outside of schools should be avoided

Proactive school closures may be considered as a means of reducing the burden of influenza cases on healthcare systems
especially if influenza is circulating in the community This could thereby create capacity for managing cases of COVID 19 in

scenarios 2 and 3 Reactive closures of schools may be necessary as a consequence of widespread virus transmission in the

community and educational settings in scenario 4 Such reactive school and day care closures will probably not reduce the

impact of the epidemic but may be needed due to high absenteeism and operational issues

Measures at the workplace
Workplace measures refer to a variety of actions to reduce the risk of transmission by decreasing contact opportunities in the

workplace and the community These measures could include for example flexible working schedules shifts for employees
the opportunity of distance working teleworking encouraging physical distancing measures within the workspace increased

use of email and teleconferences to reduce close contacts reduced contact between employees and customers reduced

contact between employees adoption of flexible leave policies and promoting the use of other personal protective and

environmental countermeasures [78]
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COVID 19 can be transmitted from person to person at workplaces and in other public settings where people gather in

contained spaces for long periods Viral transmission may therefore be reduced by decreasing the frequency and length of

social interactions and physical contacts Employers should encourage and support self isolation of employees at home in

case they experience respiratory symptoms efforts should be made to identify symptomatic persons in the workplace for this

purpose

Measures related to mass gatherings
Mass gatherings such as sport events concerts religious events and conferences increase the number of close contacts

between people for long periods sometimes in confined spaces and may be attended by individuals who have travelled from

widespread areas with differing levels of community transmission of the virus Therefore mass gatherings may lead to the

introduction of the virus into the community hosting the event and or facilitate virus transmission and spread

Measures to reduce the risk posed by mass gatherings include interpersonal distancing measures to avoid crowding and

organisational measures such as cancellation or postponement of an event Data originating from seasonal and pandemic
influenza models indicate that during the mitigation phase cancellations of mass gatherings before the peak of epidemics or

pandemics may reduce virus transmission The cancellation of mass gatherings in areas with ongoing community
transmission is therefore recommended The decision to cancel will need to be coordinated by the organiser and public
health and other national authorities Alternative modes of broadcasting the events should be explored In case mass

gathering events take place high risk individuals should be advised not to participate Other personal protective and

environmental measures should be implemented

Due to the significant secondary effects social economic etc of social distancing measures the decision on their

application should be based on a case by case risk assessment depending on the impact of the epidemic and the local

epidemiological situation [55]

Travel related measures

Travel facilitates the spread of COVID 19 from affected to unaffected areas Travel and trade restrictions during a public
health event of international concern PHEIC are regulated under the International Health Regulations IHR part III

Traveladvice

When travelling it is best to avoid contact with sick persons in particular those with respiratory symptoms and fever

Travellers should also practice good hand hygiene Travellers who develop acute respiratory symptoms within 14 days of

returning from areas with ongoing local transmission should be advised to seek immediate medical attention ideally by
phone first and indicate their travel history to the healthcare specialist Several EU EEA countries have issued or are

considering travel advice Such advice will be less useful in scenarios 3 4 when ongoing community transmission is

expected to occur in more places

Travel restrictions

China Italy and some other countries have used area quarantines or so called cordon sanitaire in addition to other

measures on large cities with the apparent effect on delaying the spread of this disease in China [16] Apart from the

experience in China and historical assessments of measures during the 1918 influenza pandemic there is little evidence

elsewhere to suggest that such measures would work against respiratory virus epidemics unless implemented with such a

rigour that there is absolutely no movement across the cordon and there is very low prior transmission outside the cordon

[79]

Entry and exit screening of tra vellers

Screening for COVID 19 involves the use of thermal scanning and or symptom screening Available evidence suggests that

entry and exit screening are not effective in delaying or mitigating a pandemic [55 80] or detecting incoming outgoing
travellers with infectious diseases

Environmental cleaning and ventilation decontamination

ECDC has published an Interim guidance for environmental cleaning in non healthcare facilities exposed to 2019 nCoV to

provide options for environmental cleaning and decontamination in non healthcare facilities e g rooms public offices

transports schools etc where CCMD 19 confirmed cases have been before being diagnosed and or admitted to hospital
[81] Although there is no evidence of the effectiveness of mechanical or natural air ventilation to reduce COVID 19

transmission there is mechanistic plausibility and it should be applied and enhanced especially in settings where people
gather regularly [73] Increasing the frequency of cleaning and maintenance of ventilation and air conditioning units can be

considered
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Testing and surveillance strategy

Laboratory testing

Timely and accurate laboratory testing of specimens from cases under investigation is an essential part of the management
of COVID 19 and emerging infections in general However any shortage of laboratory diagnostic capacity at national or local

level will hamper epidemic response If countries need help in testing a pool of specialised referral laboratories have offered

support within the EU EEA [82] Member States should monitor the changes in the epidemic situation and be prepared to

adjust the laboratory diagnostic capacity to the changing needs Anticipating a rapid increase in the demand countries

should continue rolling out primary diagnostic testing capacity to local clinical and diagnostic laboratories The specimen
types to be collected are listed in the WHO laboratory guidance [83]

When the diagnostic laboratories have established their SARS CoV 2 detection assays and confirmed their first five positive
and ten negative detection results with the national SARS CoV 2 reference or international referral laboratories [83] the

diagnostic laboratories can confirm the test results by the secondary target gene in their own laboratory In countries with

limited transmission or local clusters positive specimens should be subjected to confirmation by targeting a second gene of

SARS CoV 2 in an RT PCR assay

In areas with local community transmission of COVID 19 detection by RT PCR of a single discriminatory target is considered

sufficient [83] Confirmatory testing should be performed only for specimens where the first result is technically not

interpretable or the RT PCR cycle threshold value is above 35 In such a case additional sampling or repeated testing and

confirmation is advised Serological assays are under development and collecting serum specimens iat symptom onset or at

admission and at convalescent stage or at discharge will be useful for later seroepidemiological studies and should be done

for hospitalised patients and during specific outbreaks such as in schools or confined facilities Several commercial assays for

SARS CoV 2 are on the market however information on their clinical performance is still limited Validation of the

commercial assays is an urgent priority that some laboratories have started to address

Influenza testing at least of hospitalised patients with severe acute respiratory infections SARI should be continued as long
as local circulation of influenza continues in order to initiate early antiviral treatment of influenza infected patients The

differential diagnostics are also key for isolation and contact tracing of COVID 19 cases

Sentinel virological surveillance of outpatients with acute respiratory infections influenza like illness ARI ILI for the

monitoring of COVID 19 is recommended based on the existing surveillance of influenza see Surveillance section A subset

of patients should be swabbed based on geographical and population distribution At regular intervals a representative batch

of positive specimens should be sent to a reference referral laboratory for confirmation and further characterisation in order

to identify and follow up the evolutionary changes of the virus Testing specimens from sentinel outpatient surveillance sites

for COVID 19 should be continued for as long as possible In case of any shortages of sampling materials oropharyngeal and

nasopharyngeal swabbing can be performed with one swab and combined for one diagnostic test

As per WHO biosafety guideline non propagative diagnostic laboratory work for example sequencing nucleic acid

amplification test [NAAT] should be conducted at a facility using procedures equivalent to Biosafety Level 2 BSL 2 and

propagative work for example virus culture isolation or neutralization assays should be conducted at a containment

laboratory with inward directional airflow BSL 3 Patient specimens from suspected or confirmed cases should be

transported as UN3373 Biological Substance Category B Viral cultures or isolates should be transported as Category A
UN2814 infectious substance affecting humans [84]

Countries should provide training to laboratory staff in laboratory diagnosis of SARS CoV 2 as rapid expansion of laboratory
diagnostic capacity is needed

Shortages for laboratory testing for COVID 19

Based on a rapid 24 hour turnaround survey on 4 5 March to which 15 EU EEA countries responded the countries reported
shortages on deliveries of swabbing material plastic consumables RNA extraction and RT PCR reagents such as enzymes

primers probes and positive control material In addition shortages of PPE such as respirators surgical masks gloves and
disinfectants for laboratory use were reported The primary reasons for shortages were production bottlenecks Based on the

information available and modelling of expected cases in Europe laboratories should prepare themselves for critically
increasing their testing volume Shortages are not affecting only diagnostics of SARS CoV 2 but also have an impact on other

critical diagnostic testing for infectious diseases including screening for infectious pathogens for transplantation and beyond

Optimising testing for COVID 19

Countries across the EU EEA might be in different scenarios even within the same country and testing approaches need to

be adapted to the situation at national and local level

In scenarios 0 and 1 the strategy for testing should be in accordance with the ECDC case identification [85] In addition all

patients with SARI requiring hospitalisation should be considered as suspected cases on admission and tested As long as

influenza is still circulating in the population hospitalised patients with SARI should also be tested for influenza to initiate

early antiviral treatment and separate them from other patients
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Once local transmission has been reported in the country or area scenarios 2 4 as is the situation for most EU EEA

countries already or very soon all patients presenting with symptoms of acute respiratory infection in primary care or the

accident and emergency department of a hospital first contact with the healthcare system should be considered as

suspected cases considering also local influenza epidemiology This may imply that a very large number of tests would

need to be performed overwhelming testing capacity and priority groups will need to be established

As a rational approach the following should be considered for priority testing in decreasing order of importance

1 Testing of hospitalised patients with SARI in order to inform appropriate clinical management including isolation and

PPE measures

2 Testing any cases of acute respiratory infection in hospitals or long term care facilities LTCF in order to guide
infection control and PPE use to protect both vulnerable persons and healthcare staff testing of symptomatic
healthcare staff to guide decisions on exclusion from and return to work the aim is to protect health and social care

services

3 Testing of patients with ARI ILI in sentinel outpatient clinics and among patients admitted to hospitals with SARI in

order to assess virus circulation in the population

4 Elderly people with underlying chronic medical conditions such as lung disease cancer heart failure cerebrovascular

disease renal disease liver disease diabetes and immunocompromising conditions exhibiting signs of acute respiratory
illness should be prioritised for testing given that they may more rapidly need respiratory support

Healthcare workers should apply strict IPC measures when dealing with suspected cases see below During triage
suspected cases should be given a surgical mask and be directed to a separate area Organising separate triaging areas or

facilities in order to minimise contact between suspect cases and other patient groups should be considered Such cohorting
will also decrease the needs for PPE for staff In South Korea and some EU EEA countries drive in facilities for testing have

been established

Surveillance

Surveillance for COVID 19 is currently based on the EU case definition for probable and confirmed cases which was updated
on 02 March 2020 [86] and is in line with the updated case definition of the World Health Organization from 27 February
2020 for the global surveillance for human infection with COVID 19 [85] The definition for a suspected case includes people
with ARI coming from an area with local transmission or contact with a confirmed case as well as all SARI cases with no

other aetiology irrespective of travel history or contact with a confirmed case The inclusion of hospitalised including
specifically ICU admitted patients with SARI irrespective of travel history or residence in areas with localised or more

widespread transmission in the EU EEA in the case definition is essential at this stage of the epidemic and fully supported by
ECDC Cases that fit the probable or confirmed criteria of the case definition should be reported through TESSy Variables

collected are based on the WHO case reporting form [87 88] Data have been collected since January 2020 ECDC also

intends to start collecting data on the total number of tests performed for COVID 19 overall and the number of positive tests

in sentinel outpatient settings and among hospitalised patients with SARI

Considering that countries are rapidly progressing in their epidemics to scenarios 2 4 the current surveillance objectives
include

• monitor the intensity and geographical spread of COVID 19 in the population
• detect nosocomial outbreaks

• identify and monitor changes in risk groups
• measure the impact on population and the healthcare system and to measure the impact of any mitigation measures

These objectives can be addressed through different surveillance methods depending on the stage of the epidemic existence

of surveillance systems which can be repurposed for COVID 19 surveillance and the availability of resources

Surveillance of confirmed cases although case finding based on the surveillance case definition might still be of benefit

in areas with ongoing community transmission limited resources for testing might mean that this cannot be comprehensive
Such surveillance is therefore unlikely to give a full picture of the epidemiology of COVID 19 Despite this the data can be

useful to assess risk groups and inform control measures Surveillance systems should be able to capture information on

affected healthcare workers Surveillance of confirmed cases and national and international reporting of these data should

therefore continue as long as possible At this stage it is likely that detailed reporting is not feasible and a reduced dataset

should be used for case based reporting at national level and in TESSy Countries might also decide to collect aggregated
data on confirmed cases at national level once the number of reported cases increases These data can also be reported
through TESSy The number of samples tested for COVID 19 should also be collected

• Detection and assessment of community transmission Detecting community transmission of COVID 19 is

challenging as the suspect case definition is based on travel links Severe cases may present only when significant
community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion of the

population and might not be sensitive enough to detect ongoing low level community transmission Approaches to

detecting community transmission could include
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• Telephone helplines data on calls to regional national healthcare telephone helplines could be analysed to provide
an indication of increases of ARI IU regionally and nationally Statistical methods could be used to detect changes in

trends The helplines could also be used to sample a proportion of cases fitting the ARI IU case definition in order to

provide indication of community transmission of COVID 19 In situations where community transmission is suspected
to be occurring e g SARI cases detected the proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide
a more comprehensive assessment

• Enhanced local syndromic ILI ARI based surveillance once cases are detected without links to known areas

with community transmission the local level of community transmission of COVID 19 should be assessed This

assessment should include as many general practices in the defined geographical area for example a municipality as

possible for a limited time period such as two weeks The general practices should sample a proportion of ARI IU

cases irrespective of their travel history and these samples should be tested for COVID 19 Data on such

investigations should be summarised and posted on EWRS to allow Member States to assess the risk of community
transmission in the area The results from these assessments can inform Member States on whether contact tracing is

still a viable response in the area

Sentinel syndromic and virological surveillance with increasing transmission it is likely that sentinel syndromic and

virological surveillance will become increasingly more important in order to assess intensity and spread of infection The

number of outpatient sentinel sites should be increased to improve coverage of the population under syndromic surveillance

Data on the number of patients visiting with IU ARI symptoms will provide information on spread and intensity as well as

the most affected age groups in primary care These data should continue to be reported in TESSy according to the influenza

protocol Data on the number of COVID 19 tests performed and number of positive tests from sentinel surveillance should

continue to be collected and reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19 reporting

If healthcare authorities recommend that patients with ARI IU do not visit general practitioners there could be a significant
impact on ARI IU surveillance systems and sentinel surveillance might not be suitable to monitor COVID 19 intensity and

spread In these circumstances sentinel general practices consulted through telephone could report at least the number and

proportion of telephone consultations due to ARI IU In addition sites where ARI IU patients are directed and tested e g
dedicated testing centres should be included in the surveillance although historical data will not be available for

comparison Monitoring of healthcare telephone helplines as described above ideally with linked systematic sampling could

be an alternative or complementary approach

Depending on the resources virological detection by RT PCR assay could be reduced to single gene target testing For the

specimens where the first gene test is technically not interpretable or the cycle threshold value is above 35 confirmation of

positive results should be performed by a separate gene target or repeated sampling should be performed The subset for

virological characterisation including sequencing should include specimens representing different times age groups

geographical areas of countries and different levels of clinical symptoms If sequencing is not feasible in the short term

during the epidemic the specimens should be kept for later sequencing of a subset of viruses

Hospital SARI surveillance all hospitalised patients with SARI should be tested for SARS CoV 2 virus irrespective of travel

history in order to detect community transmission detect nosocomial outbreaks and to monitor intensity and impact Testing
data on SARI cases and or ICU SARI cases should be collected either via comprehensive surveillance or sentinel hospitals
Data collected should include at a minimum the number of COVID 19 tests performed among patients with SARI and the

number of positive tests These data should be reported in TESSy on a weekly basis Enhanced surveillance of SARI cases

can be used to identify risk groups for COVID 19 risk factors for severe illness and poor outcome

Indicators for monitoring Countries should collect basic indicators from each region on transmissibility seriousness and

impact of the disease [89] Transmissibility can be based on IU ARI rates seriousness on hospitalisation or ICU admission

rates and impact on how hospitals are coping with the burden of COVID 19 infections The assessment of the impact on

hospitals should be based on bed occupancy levels in hospitals and intensive care units and the capacity for ventilation and

could use simple indicators such as capacity sufficient’ or overwhelmed’ These indicators would inform decisions on social

distancing and quarantine measures which would need to be taken in the context of large pressures on public health

services The indicators should be collated at national level and reported at EU level

Excess mortality surveillance Monitoring of all cause or specific excess mortality is essential at this stage in order to

assess the impact of the epidemic in addition to monitoring deaths among confirmed cases

Dissemination of surveillance data Results from surveillance activities should be reported regularly to stakeholders and

policy makers in order to inform control strategies During the initial phase extremely high demand for information from the

public stakeholders and policy makers will mean that daily reports or regularly updated dashboards are required Weekly
surveillance reports should also be developed collating data from multiple surveillance sources including ARI IU sentinel

surveillance SARI surveillance virological surveillance case based surveillance as long as this is implemented mortality
data and qualitative indicators on the burden in hospitals and intensive care units At the EU level similar reports will be

produced only a weekly basis and published on the ECDC website

Limited resources in general surveillance data should continue to be collected at the most detailed level possible as long
as capacity allows in order to provide the best evidence for control interventions When resources are limited countries

should move to more limited datasets as described above and eventually to aggregate reporting where this reduces burden
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A number of countries have reported shortages of laboratory reagents and resources for COVID 19 testing Such shortages
could become more acute in the context of large increases in cases In circumstances with shortages testing capacity should

be reserved for more severe cases and hospital use and SARI cases

If there is no capacity for testing of samples from sentinel clinics sentinel syndromic surveillance for ARI ILI through sentinel

general practices and or telephone helplines should be used to assess the intensity and spread of infection This might be

challenging if influenza and or other respiratory pathogens are co circulating If testing capacity remains in hospitals or

intensive care units then SARI ICU surveillance should be used for surveillance purposes In the event that no testing
capacity remains at all in hospitals the qualitative indicators described above could be used

Contact tracing

ECDC has published a technical report and algorithm on public health management of persons having had contact with

probable and confirmed cases of COVID 19 infection [90] ECDC have also produced a technical report for EU EEA countries

public health authorities with an estimation of resources required including staff needs and coordination for contact

tracing quarantine and monitoring activities [79] The steps and resources needed are outlined in more detail in these

documents

The purpose of tracing COVID 19 case contacts is to identify symptomatic contacts as early as possible for testing isolation

and treatment For contact tracing purposes a contact is defined as a person who has or may have been in contact with a

COVID 19 case in the period from 24 hours before the onset of symptoms until the time of diagnosis and isolation of the

case The classification of contacts according to high or low risk exposure is based on the associated risk of infection that in

turn determines the type of monitoring as defined in the ECDC technical document [90] Data on contact tracing
investigations should be collated and analysed at local and or national level in order to learn from investigations and inform

guidance

In scenario 2 contact tracing quarantining and monitoring is still a valuable part of a range of public health measures and

should be intensified if possible As the number of cases and their contacts increase as the country moves towards scenario

3 resources may be stretched but there is still value in tracing contacts even if not all contacts of each case are traced This

will help slow the spread of infection but should be applied together with other measures such as social distancing as these

different strategies can have synergistic effects [91 93] The ECDC technical report outlines some ways to save resources

such as using well trained non technical staff and switching to self monitoring [79] If resources are limited contact tracing
and follow up can be prioritised first to the high risk exposure contacts of each case close contacts contacts that are

healthcare workers or work with vulnerable populations followed by as many as possible of the low risk exposure contacts

[79]

In scenarios 3 and 4 contact tracing where possible could still contribute to delaying the spread and reducing the pressure
on the healthcare system and may be prioritised according to the principles outlined above According to the WHO China

joint mission report China put substantial resources into contact tracing during the outbreak [16] Different locations within

each country may have different transmission scenarios simultaneously and contact tracing is particularly important in newly
infected areas and should be done as extensively as possible here [94]

With regards to contact tracing of healthcare workers as community transmission becomes more widespread and exposure

of HCWs more frequent countries should consider that resources may be better spent on other infection prevention and

control activities in the healthcare setting In this scenario healthcare facilities can move towards more routine practices with

regular self or active monitoring of all healthcare workers for symptoms [95]

Please refer to the ECDC technical report and algorithm on public health management of persons having had contact with

probable and confirmed cases of COVID 19 infection for further details on the specifics of contact tracing isolation and

monitoring for contacts including specific guidance for healthcare workers [90]

5 Substances of human origin safety
Threats and risks posed by COVID 19 to the safety and sustainability of substances of human origin SoHO supply as well as

response measures stay the same as assessed in the fifth update of ECDC rapid risk assessment In the situation of

increased spread of COVID 19 and extensive public health measures in the EU EEA SoHO authorities and establishments

should focus and prioritise their efforts in managing the national SoHO supply In this respect and in accordance with

previously suggested principles [96] countries should

• Ensure the inclusion of the SoHO national competent authorities NCA and or establishment representatives in the

national COVID 19 outbreak contingency planning body
• Establish a mechanism for the SoHO NCAs and establishments to receive regular up to date epidemiological

information on the spread of COVID 19 in the country and abroad Daily outbreak situation updates are available at

the ECDC internet page for EU EEA Members States and UK and for countries worldwide
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Develop national regional contingency plans for blood cells and tissues supply which is reviewed constantly
regarding

Risk of transmission of COVID 19 by SoHO which remains theoretical but cannot be completely excluded

Temporary loss of donors resulting in a reduced supply Donors may be unable to donate because of having
COVID 19 the isolation or self isolation after contact with confirmed case of COVID 19 work commitments

restricted public transportation the need to care for family members or reluctance to donate due to fear of

being infected Organising blood drives may be discouraged as part of measures to prevent people gathering
COVID 19 specific donor selection criteria could also in some extent contribute to the decrease in collections

Despite possible measures taken to reduce the mobility of persons blood donation and blood collection are

essential activities for the national health services blood donation should preferably be made by appointment
Temporary loss of staff due to COVID 19 It is anticipated that absenteeism during a COVID 19 outbreak will

be higher than routine daily absenteeism although the magnitude of absenteeism will depend on the on the

local magnitude of an outbreak

Changes in the clinical demand for blood and blood products cells and tissues reduction in demand due to a

probable reduction in elective healthcare and postponing non essential cells and tissues therapies
Implementation of Patient blood management PBM thorough evaluation of the appropriateness of blood

component requests and a reduction of elective which can be postponed as non essential surgery healthcare

with medium high consumption of blood components is strongly advisable

Work with national health authorities hospitals and other responsible bodies to determine and monitor

expected blood plasma derived medicinal products cells and tissues usage during COVID 19 outbreak and to

plan donation activities accordingly
Changes in the local and general epidemiological situation in the country

• Support SoHO establishments in developing and implementing business continuity plans BCP related to COVID 19

outbreak The BCP objectives may consider

Activate the BCP and set up a Business Continuity Management Team BCMT representative of the key
functions and decision makers Nominate a point of contact and a deputy with the Health Service and other

agencies This could be the Risk Manager
Implement measures to reduce transmission of the COVID 19 among employees customers clients and

partners
Minimise illness among employees
Maintain critical operations and services by

Reviewing stocks of critical supplies and increase supplies where possible
Regularly check with contingency partners to ensure that they can fulfil their commitments

Changing how staff are deployed i e arrangements in offices laboratories cease non essential

meetings minimise gatherings of staff have meetings by teleconference even when in the same building
review catering arrangements and stagger staff dining look at split shifts in the laboratories especially
where there is no external contingency in place with no crossover to minimise the risk of passing on the

virus have as many of the critical staff work from home if that is possible retrain staff to provide extra

cover bring back recently retired staff if necessary to fill essential roles cease non essential travel etc

Communicate regularly with staff so that they feel assured that the situation is being managed and that you
will inform them as the situation changes Staff should be clearly informed about procedures after a direct

contact with staff who tested positive for COVID 19 as well as need for self isolation and social distancing
Minimise social disruptions and the economic impact of the outbreak

• Communication between SoHO establishments NCA national health authorities ECDC and European Commission is

essential to facilitate adequate and proportional response to COVID 19 outbreak at local national and EU EEA level

The alert platforms hosted by the European Commission for communication between Member States SoHO

authorities Rapid Alert Blood RAB and Rapid Alert Tissues and Cells RATC platforms may be used for the

communication between NCAs EU commission and ECDC in order to share data on implemented measures and

difficulties in supply

According to the previous ECDC risk assessment and in the absence of evidence of COVID 19 transmission through organ

transplantation precautionary measures should be applied to prevent possible transmission to recipients organ procurement
and patient treating personnel Deceased donors who have died with COVID 19 are not eligible for organ donation Living
organ donors potentially exposed to risk of being infected due to travel to area or being in contact with COVID 19 case

should be tested for the presence of the virus or deferred from donation for 14 days after exposure After recovery form

COVID 19 disease living donors are eligible for donation if tested negative or 14 days after recovery Additionally organ

transplantation authorities should develop measures for management of organ recipients with COVID 19 procedures when
the transplant centre is temporarily closed isolation of recipients if transplanted during a potential incubation period or in an

area with sustained community transmission country in order to protect the patient family and hospital personnel It is also

important to keep uninterrupted national and international transportation of organs and other cells and tissues intended for

transplantation
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6 Research needs
In the current situation of the outbreak it is crucial to investigate the availability and impact of countermeasures for public
health actions and clinical management Research on most affected populations or risk groups are also required to improve
case management for the prevention of severe and fatal outcomes It is important to understand the relative efficiency and
relevance of the different modes of transmissions e g droplets versus airborne surfaces or faecal oral Molecular studies

could shed more light on disease dynamics and COVID 19 evolution and spread Prevention and control measures include

the development of vaccines and antiviral treatment options which also have an implication on the management of cases

and clinical measures Several clinical trials for different products and pharmaceutical substances are currently conducted

which require continuous funding and harmonised approaches To boost global preparedness prevention and containment of

the virus new funding worth €232 million will be allocated to different sectors from the European Commission [97] The

European Commission funds the EU research and innovation programme up to €45 million of the Innovative Medicines

Initiative fast track call for research proposals in response to the COVID 19 outbreak [98] ECDC is in collaboration or will

establish collaboration with projects such as Rapid European COVID 19 Emergency research Response ReCoVer and I

Move

Available study protocols to conduct First few hundred household transmission or other studies are available from WHO and

should be applied Results should be made available as soon as possible

Engagement and efforts should also include serological studies to analyse the impact on a population level and compare with

potential pre existing immunity in the population Such studies require sensitive and reliable serological tests which are

currently under development requiring validation Study protocols are currently being developed and should be conducted in

a harmonised way across the EU EEA

The assessment of the effectiveness of PPE in various settings will help provide more evidence regarding the prevention of

transmission in healthcare settings and in particular how to protect healthcare workers

Finally modelling studies assessing effectiveness of interventions and policies aimed at delaying disease transmission could

be of key importance to support decision making and spare hospital capacity

7 Limitations
This assessment is undertaken based on facts known to ECDC at the time of publication There is substantial uncertainty

regarding the epidemiological characteristics of the COVID 19 There is limited epidemiological and clinical information on the

cases of COVID 19 identified so far e g efficiency of different modes of transmission proportion of mild and asymptomatic
cases transmission during incubation and recovery period effectiveness of treatment regimes risk factors for severe illness

besides age effective preventive measures Given these limitations ECDC will revise the current risk assessment as soon as more

information becomes available

8 Source and date of request
ECDC internal decision 9 March 2020

9 Consulted experts
ECDC experts in alphabetic order I Leonidas Alexakis 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

i_ Margot Einoder Moreno Joana Gomes Dias10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Otilia MSrdh

10 2e 10 2e

10 Disclaimer
ECDC issues this risk assessment document based on an internal decision and in accordance with Article 10 of Decision No

1082 13 EC and Article 7 1 of Regulation EC No 851 2004 establishing a European centre for disease prevention and

control ECDC In the framework of ECDC s mandate the specific purpose of an ECDC risk assessment is to present different

options on a certain matter The responsibility on the choice of which option to pursue and which actions to take including
the adoption of mandatory rules or guidelines lies exclusively with the EU EEA Member States In its activities ECDC strives

to ensure its independence high scientific quality transparency and efficiency

This report was written with the coordination and assistance of an Internal Response Team at the European Centre for

Disease Prevention and Control All data published in this risk assessment are correct to the best of our knowledge at the
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time of publication Maps and figures published do not represent a statement on the part of ECDC or its partners on the legal
or border status of the countries and territories shown

21



368655

RAPID RISK AS Novel coronavirus disease 2019 COVID 2019 pandemic increased transmission in the EU EEA sixth update

Annex 1 Scenarios to describe progression of

COVID 19 outbreaks
The following five scenarios adapted from ECDC s strategic analysis are used to describe the possible progression of the

COVID 19 outbreak in EU EEA countries

Scenario 0 describes a situation with no reported cases in the country and multiple introductions and or community
transmission elsewhere in Europe At this stage the main objective for public health measures should be to enable rapid
detection and isolation of individual cases to prevent domestic transmission chains and to prepare for the response once

cases are detected in the country

Scenario 1 describes a situation with multiple introductions but limited local transmission in the country Despite the

introductions there is no apparent sustained transmission only second generation cases observed or transmission within

sporadic contained clusters with known epidemiological links In this situation the objective is containment of the outbreak

by blocking transmission opportunities through early detection of imported and locally transmitted COVID 19 cases in order

to try to avoid or at least delay the spread of infection and the associated burden on healthcare systems Delaying the start

of local transmission will allow the current influenza season to end freeing up some healthcare capacity

Scenario 2 describes a situation with increasing number of introductions and of more widespread reports of localised

human to human transmission in the country more than two generations of cases outside of sporadic clusters with known

epidemiological links In this situation the objective remains to contain where practicable and otherwise slow down the

transmission of the infection This will increase the time available for development production and distribution of PPE and

effective therapeutic options and would play a crucial role in reducing the burden on the healthcare system and other

sectors particularly if wider transmission of COVID 19 is delayed beyond the ongoing influenza season A reduced burden

would also allow for more time to increase laboratory capacity and increase surge capacity in healthcare services All these

measures will facilitate effective treatment of infected patients [44] Rapid collection and analysis of epidemiological and

virological data will enable targeting of measures in this scenario and later

Scenario 3 describes a situation with localised outbreaks which start to merge becoming indistinct In this scenario there is

sustained human to human transmission in the country more than two generations of cases outside of sporadic clusters

with known epidemiological links and an increasing pressure on healthcare systems The objective at this stage is to

mitigate the impact of the outbreak by decreasing the burden on healthcare systems and protect populations at risk of

severe disease At the same time operational research should guide developing better and more efficient diagnostic and

treatment options

Scenario 4 describes a situation with widespread sustained transmission where healthcare systems are over burdened due

to a large demand for emergency healthcare services a strained ICU capacity overworked healthcare workers and reduced

staff availability due to illness lack of PPE and lack of diagnostic testing capacity The objective at this stage is still to

mitigate the impact of the outbreak decrease the burden on healthcare services protect populations at risk of severe

disease and reduce excess mortality
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Annex 2

Tablt COVID 19 14 day cumulative notification per 100 000 population by country as per 11 March 2020 and

prevalence levels associated with a 90 risk of saturation of ICU beds

Prevalence of hospitalised cases

per 100 000 population associated

with 90 risk of excess of ICU

capacity 2

Number of

COVID 19 cases

11 March 2020

Max 14 day cumulative

notification 100 000

population 1

182 2 03 17 7 [10 6 58 1]

24 1 [14 6 78 1]

49 7 [30 3 160 4]

20 [11 7 67 1]

36 1 [20 3 127 6]

40 4 [24 8 130]

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Total

267 2 33

0 064

13 0 29

2 0 17

63 0 59

264 4 55 ND

13 0 98 21 1 [11 7 74 9]

18 2 [10 7 60 7]

8 2 [5 26 1]

19 1 [11 9 60 3]

16 2 [9 8 53 1]

20 1 [12 1 65 5]

39 8 [21 149]

5 6 [3 1 20]

11 7 [7 2 37 1]

27 1 [15 7 93 2]

40 0 71

1 784

1 296

2 64

1 54

90 0 84

12 0 12

70 19 80

35 0 72

10 149 16 26

8 0 42

2 641 ND

3 0 11 26 4 [15 4 89 1]

50 7 [28 3 179]

15 2 [7 5 60 4]

9 3 [5 6 30 6]

14 6 [8 6 49 3]

11 9 [7 3 38]

11 3 [6 7 37 4]

45 7 [28 2 145 3]

65 2 [39 8 210 6]

18 [10 1 62 8]

17 8 [11 56 7]

7 1 15

4 0 83

382 2 22

277 5 21

22 0 06

0 4041

25 0 13

7 0 13

31 1 50

1639 3 49

326 3 19 ND

373 0 54 6 7 [4 1 21 5]

17 430 3 28 NA

1 The 14 days cumulative notification rate per 100 000population reflects the number ofactive COVID 19 cases per 100 000population

proxy ofCOVID 19 prevalence and the pressure on the healthcare system even though the proportion ofhospitalised cases is unknown

and varies strongly by country due to differences in diagnostic testing policies 2 Prevalence ofhospitalised cases per 100 000population
associated with 90 risk ofexcess ofICU capacity based on modellingperformed by ECDC see text in disease background chapter
prevalence figuresper 100 000 are given for three levels ofhospitalisedpatients requiring ICU care 18 [30 5 ] NA no data
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To lciB [nvm nl]
10 2eCc grivm nl] @rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Ingemar Merkies

Fri 3 27 2020 7 29 46 PM

RE Conceptagenda en inbelgegevens 1e OMT Cariben COVID 19 30 maart 2020

Fri 3 27 2020 7 31 42 PM

Amice

Excuses voor eerder schrijven Ik zie jullie eerste email met duidelijke doelstelling nu

dank

10 2e

ChiefMedical Officer Neurologist

T

C 10K2e

93

Willemstad Curasao

Professional Care with Compassion

Van LCI rivm nl]

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 13 54

flan I ri «rffi@ri\fm nl

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

Onderwerp Conceptagenda en inbelgegevens le OMT Cariben COVID 19 30 maart 2020

|@rivm nlCC

Geachte deelnemer aan het le OMT Carib COVID 19

Op maandag 30 maart komt het OMT CARIB COVID 19 bijeen Wereldwijd zijn er een meer dan half miljoen
mensen afkomstig uit 175 landen met Covid 19 besmetting gemeld De 4 landen van het Koninkrijk hebben

verschillende epidemiologische situaties In Nederland is sprake van uitgebreide verspreiding van deze infectieziekte

onder de bevolking hetgeen heeft geleid tot een hoge druk op zorgcapaciteit van publieke en curatieve zorg met

name de IC capaciteit Tot 27 maart is op de Caribische landen eilanden bij 39 personen Covid 19 aangetoond

Het doel van dit OMT is advies te geven op twee verschillende onderdelen

1 Welk bestrijdingsbeleid past bij de epidemiologie op de verschillende eilanden in het Caribische deel van het

Nederlandse Koninkrijk
2 Welke scenario s zijn mogelijk met betrekking tot introductie en verspreiding van COVID 19 in de 4 landen

in de Caribische regio en wat zijn de consequenties daarvan voor de gezondheidszorg

Als resultaat van dit OMT zal een adviesbrief worden opgesteld gericht aan de 4 ministeries

• Nederland ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
• Curagao ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur

• Aruba ministerie van Toerisme Volksgezondheid en Sport
• Sint Maarten ministerie van Volksgezondheid Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Datum 30 maart 2020

Tijd 15 00 uur 17 00 uur CET UTC 2 09 00 11 00 uur AST UTC 4

Plaats GoToMeeting en RIVM zaal U 0 22

Voorzitter prof dr

U ontvangt in de bijlagen de conceptagenda Wij willen u graag nogmaals uitdrukkelijk vragen om vertrouwelijk
om te gaan met het plaatsvinden van dit OMT en met de agenda vergaderstukken en deze niet te verspreiden

10 2s

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben of om welke reden dan ook nog contact willen opnemen met

een van de betrokken LCI medewerkers dan kunt u Dorothee Ropkamp of®
~@rivm nl

10 2e benaderen via 030

274 7000 of via 10 2e l@rivm nl of 10 2e
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Bij problemen met inbellen via GoToMeeting kunt u vanaf een half uur voor aanvang van de meeting contact

opnemen met 10 2e 31 6 3176 8603

De agenda en correspondentie rondom dit OMT zijn in het Nederlands HetOMT zelf zal echter in het Engels zijn

Inbelqeqevens

1st OMT COVID 19 Caribbean region

Pleas^oimri^TieetjnqfrorT^oui^omDuteiJablet or smartphone
10 2e

You can also dial in using your phone
Netherlands 31 207 941 375

10 2eAccess Code

New to GoToMeeting Get the app now and be ready when your first meeting starts

10 2»

Let op Het is heel belangrijk dat de tablet of telefoon zoveel mogelijk op MUTE gezet wordt

Bij problemen met inbellen via GoToMeeting kunt u vanaf een half uur voor aanvang contact opnemen met IfcM^

31 6 3176 860310 2e

Met vriendelijke groeten

10 2eNamens de voorzitter Prof dr

Prof dr 10 2e arts M G hoofd Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

tel 030 2747000

Bijlagen

Conceptagenda
Brochure landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en crises in Nederlands en Engels

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nll

SllHiiESMH@nvm nl]

@nki nl

Cc taieBM@rivm nll rivm nl]M

From

Sent Tue 3 24 2020 12 54 30 PM

Subject Re Urgent beperkte Corona testen

Received Tue 3 24 2020 12 55 36 PM

Dank voor je reactie Ik stel het zeer op prijs dat jullie in deze hectische tijd daar tijd voor vinden

Ik ben het met je eens dat bij een percentage ot 25 batch gewijs testen geen winst meer oplevert En inderdaad op een gegeven

moment in gewijzigde omstandigheden zou het wel adequaat kunnen zijn

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Date Tuesday 24 March 2020 at 13 47

@nki nl

|@rivm nl |
Subject FW Urgent beperkte Corona testen

To

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

Hartelijk dank voor de suggestie Het meedenken wordt erg op prijs gesteld
Het gepoold testen van monsters is inderdaad meerdere keren bediscussieerd in verschillende overleggen Op dit

moment is het percentage positieven tot 25 van de monsters te hoog om hier winst mee te behalen Wij
monitoren of het op een gegeven moment wel een in te zetten benadering kan zijn bv bij een veranderde

epidemiologische situatie of wanneer er veranderingen zijn in het testbeleid waarbij het poolen van monsters een

efficientie slag kan betekenen

Met vriendelijke groeten 10 2e

10 2e kcSnki nl d 10 2e S nki nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 16 41

10 2S 10 2e @ rivm nlTo

Subject Urgent beperkte Corona testen

10 2e
Geachte heer Van

Wellicht zijn onderstaande ovewegingen van belang voor het beleid ten aanzien de bestrijding van de Corona infectie in Nederland

en elders

Van verschillende kanten wordt aangegeven dat het op grote schaal testen van Corona infecties essentieel is voor het bepalen van

de juiste strategie om de Corona crisis te bestrijden Ik heb begrepen dat de beschikbaarheid van de Corona testen beperkt is en

dat dit een groot probleem in de inschatting van de Corona infectie en de patronen van verspreiding

Misschien is het een idee om mensen in badges bestaande uit 20 50 personen te gaan testen Wanneer een batch postief is

kunnen vervolgens de individuele personen waaruit die batch bestaat afzonderlijk getest worden Voor het testen van 1000

personen zijn nu 1000 testen nodig Wanneer dit aantal verdeeld wordt over 20 batches van 50 personen en er vervolgens
individuele personen van zeg 2 batches geidentificeerd moeten worden kost dat slecht 120 testen De uitvoering van een test kost

slechts 6 uur en met batch gewijze procedure zou het opsporen van positieve individuen 6 uur extra uur kosten wat op dit

moment eigenlijk niet relevant is Het vereist natuurlijk wel de bevestiging van voldoende gevoeligheid van de badge test en de

nodige aanpassing in de logistiek
Ter illustratie Op het dierenlab van het Nederlands Kanker Instituut en naar ik aanneem ook op andere dierenlaboratoria wordt

de gezondheid van de 30 duizend muizen bewaakt door onder andere zeer frequent te testen op de aanwezigheid van allerlei

virale en bacteriele pathogenen De batch gewijze procedure wordt hierbij gevolgd omdat de monitoring anders veel te kostbaar

zou worden

Met vriendelijke groet
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10 2e

Staff Scientist Netherlands cancer Institute

Dit bericht kan informatle bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u is verzonden worctt u

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To irivm nl]

|@rivm nl]
|@rivm nl] |@rivm nl]

Cc m m

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 1 39 17 PM

FW URGENT hulp bij COVID 19

Sun 3 8 2020 1 39 18 PM

Ter info afgehandeld

10 2eFrom

Sent zondag 8 maart 2020 14 39

l@gmail com1 j
Subject FW URGENT hulp bij COVID 19

10 2e 10 2e |@gmail comTo

10 2e

Ik kreeg jullie bericht doorgestuurd door mijn collega van Dissel Ten eerste dank voor jullie gedachten en analyse
We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen maatregelen die passend zijn bij onze situatie Ik waardeer jullie
aanbod en wil jullie verzoek om jullie in te zetten voor jullie GGD in dit geval GGD Rotterdam De GGD zal de

komende tijd deze hulp nodig hebben We hebben een groot aantal experts bij het RIVM en daarbuiten die vanuit

verschillende invalshoeken meedenken met de bestrijdingsmaatregelen Op dit moment laat we het daarbij maar

mocht het nodig zijn dan zal ik een beroep op jullie aanbod doen

Met vriendelijke groeten

10 2e | 10 2eProf dr

10 2e

10 2b

10 2e

Athena Institute Free University Amsterdam

10 2e www rivm nl

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

From Q 10 2e @gmail com

Sent vrijdag 6 maart 2020 22 02

@rivm nlTo

@gmail comCc

Subject URGENT hulp bij COVID 19

Geachte Prof dr van Dissel beste collega

10 2»De afgelopen weken hebben

maken ons ernstig zorgen over de huidige aanpak in Nederland en of dit afdoende zal zijn om de consequenties tot een minimum

of zelfs controleerbare situatie te beperken

en ik de ontwikkelingen betreffende het coronavirus op de voet gevolgd Wij

Toen ik deze week als kersverse AIOS medische milieukunde werd gevraagd om bij te springen bij de GGD Rotterdam Rijnmond

Team Infectieziekten in verband met de drukte schrok ik van het capaciteitsprobleem Om maar met de woorden van Lewis Caroll

te spreken it s long time to outrun the virus Ondanks deze urgentie hebben Rosie en ik allebei de indruk dat we met het huidige
beleid achter de feiten aanlopen

Wij willen daarom graag onze hulp aan bieden waar dat dan ook nodig is Om mee te denken over interventies data te
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verwerken onduidelijkheden uit te zoeken burgers van adequate voorlichting te voorzien een app te bouwen of anderszins Wij
hebben enkele concrete ideeen n a v onze eigen data anafyses en berekeningen die we graag zouden voorleggen

Rest mij enkel om u en alle collega s te bedanken voor uw inspanningen in deze spannende periode

Alvast hartelijk dank voor uw tijd

Met vriendelijke groet

3 AIQ5 MMK Rotterdam

arts onderzoeker University of Chicago

10 2e
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Nummer Naam studie

1 FFX

Kinetiek in diverse swabs speeksel bacterieel microbioom

Spijtsera

zkh studie met mw EZT serologische vervolgen

Pienter COVID 19

Bloedbank sero study

RECOVER FFX met self sampling behalve bloedafname aan einde

2

3

4

5

6

7

8

regio Rotterdam sero studie9

EU H2020 multicentre ErasmusMC colead

10

EU H2020 emergency call ErasmusMC WP lead

11

EU H2020 emergency call ErasmusMC WP lead

12

EU H2020 emergency call

13

ZON MW dedicated call ErasmusMC lead

14
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Multicentre ErasmusMC lead

15

ZON MW dedicated call ErasmusMC lead

16

ZON MW dedicated call

17

Intern

18

19

INSERM European adaptive randomised controlled trial to improve

survival in ICU admitted patients with Severe Community Acquired
20 Pneumonia sCAP

90 verschillende clinical trials naar veiligheid en werkzaamheid van

medicatie tegen COVID 19 antiviralen en immuunsuppressiva waaronder

21 anakinra en tocilizumab

22 Diverse vaccintrials in Nederland n 37 vaccins

23 SARS CoV 2 onderzoek in rioolwater
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Participerende Nederlandse

organ isatie Startdatum Beoogde einddatum Doel onderzoek

Protocol FFX aangepast om rol van

kinderen bij de verspreiding van het

coronavirus te onderzoeken

RIVM GGD

RIVM Spaarne zkh

RIVM

RIVM EZT

RIVM

Sanquin en RIVM

UMCen ErasmusMC

3 24 2020 l Jun 20

Zij zijn met name geintereseerd in

mucosale immuniteit in nasal fluid

en correlatie met virale diagnostiek
en symptomen

GGD Gelderland Radboudumc

ErasmusMC

PREPARE Europees preparedness
research netwerk ziekenhuizen

Daarin doorlopende observationele

studies acuut respiratorie patienten

volgens MERMAIDS ARI protocol
Host and immuunresponse profiling

in relation tot outcme

ErasmusMC Mw prof dr

10 2S

ErasmusMC Mw prof dr RECOVER aanvullende financiering
vor PREPARE voor COVID cohort

studies seroepidemioologie

doorlopende inclusie op MERMAIDS

10 2e

prof Dr liM^ prof dr

101 28

RECOVER DISCOVERY tria part of

WHO global solidarity trial l 5 arm

treatment triall national protocols
UK France Luxemburg Belgium

The Netherlands randomized

adaptive trial design EMA

partnership

ErasmusMC Mw prof dr

10 2e

prof Dr prof dr

10 28

MANCO monoclobnal antibody

based therapeutics development
animal models

ErasmusMC Dr 101 28

ErasmusMC Mw prof dr

Genomic epidemiology of SARS CoV

2 incursion I relation to virulence

and antigencity
^ netwerk medisch

microbiologische laboratoria

RIVM
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ErasmusMC drI
Hospital and healthcare worker

impact of COVID 19
[profdr^gDr

m

In vitro and in vivo Models for

immune correlates and immune

enhancement related to immuno

therapy vaccines WHO consortium

ErasmusMC Dr|
prof drl

10 2s

1° C28

1C onderzoeksplatfomr RCC NET en

REMP CAP focus op

immunomodulatie interventies

10 2eErasmusMC Dr

contact

in

ErasmusMC drl Intensieve follow up COVID

patienten in kader van optimale zorgdr 10 2e

Om zowel erfelijke a Is

omgevingsfactoren op te sporen die

mede bepalen of iemand ernstig ziek

wordt van het coronavirus of juist
milde klachten ontwikkelt

UMCG Rijksuniversiteit

Groningen Aletta Jacobs

School of Public Health en

Lifelines

adaptive trial waarin verschillende

middelen getest wordenumcu

10 2eLUMC |
CBG

1 Fecaal respiratoire transmissie 2

Persistentie van SARS CoV 2 tov

SARS CoV 1 in aerosolen en op

oppervlakken 3 Transmissie via

drink of recreatiewater of andere

routes 4 Wetenschappelijke

onderbouwing hygiene voorschriften

en maatregelen 5 Weersinvloeden

op SARS CoV 2 en COVID 19

RIVM
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Deelnemerinfo Type onderzoek

100 gezinnen met

kinderen Epidemiologie virologie immunologie

50 cases en hun

gezinscontacten en 9

GGDs via AMPHI

waaronder Utrecht

Brabant

Epidemiologie virologie immunologie

Epidemiologie

Kliniek

Virologie

Viro epidemiologie
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epidemiologie

Viro immunologie

Klinische epidemiologie

Alleen deelnemers

aan de

onderzoeksprogram
ma s Lifelines en

Lifelines NEXT

135 000 krijgen een

vragenlijst die

gekoppeld wordt

aan de biobank Epidemiologie

2 000 4 000 patients

enrolled in 100 150

ICU across Europe

Surveillance van

zieke mensen met

COVID 19 {Corona
en personen die met

de zieke contact

hebben gehad Kiem

surveillance en

Afvalwatersurveillan

ce op locaties

Schiphol Evides en

Tilbug Ws De

Dommel wekelijks

monstername
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Link naar informatie
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https www rug nl news 2020 03 groot onderzoek

in noord nederland naar risicofactoren voor

coronavirus

https www prepare europe eu About

us Workpackages Workpackage 5
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Informatiebehoefte om inzicht te krijgen in het verloop van de SARS CoV 2 epidemie in Nederland

en druk op de gezondheidszorg tbv landelijke beleidsvorming door het OMT het ministerie van

VWS en de BV Nederland

Ten behoeve van OMT COVID 19 17 3 2020

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

RIVM Clb

Huidige surveillance COVID 19

De gegevensbronnen hiervoor zijn

de huidige meldingsplicht op basis waarvan de GGD en de positief gemelde patienten met

COVID 19 melden in Osiris dagelijks worden de belangrijkste aantallen hieruit

gerapporteerd op de RIVM website en middels een sitrep aan het ministerie van VWS

de virologische dagstaten waarin een groot aantal labs het aantal SARS CoV 2 testen en het

aantal positieve testen rapporteert

NIVEL peilstation surveillance waarin een aantal aangewezen huisartsen het aantal

personen met luchtwegklachten registreert en een steekproef daarvan bemonstert

www infectieradar nl een citizen science project analoog aan de grote griepmeting te

starten in de week van 16 maart

Behoefte aan aanvullende gegevens mbt de capaciteit in ziekenhuizen en op de ICs

Voor het huidige COVID 19 beleid is naast bovenstaande informatie dringend behoefte aan dagelijks

een actueel inzicht in de druk op de ziekenhuizen hoeveel patienten met COVID 19 worden

opgenomen hoeveel op de 1C hoeveel daarvan worden beademd hoeveel overlijden hoeveel

daarvan hebben gezond het ziekenhuis weer verlaten etc Er zijn twee opties Optie 1

geaggregeerde data die elk ziekenhuis dagelijks rapporteert of Optie 2 een beknopte dataset die

per opgenomen patient en positief geteste medewerker dagelijks door de ziekenhuizen wordt

gerapporteerd Bij elke rapportagevorm rapporteert elk ziekenhuis 2 keer per week de totale IC

capaciteit dinsdag en vrijdag

Optie 1

Bij een geaggregeerde dataset wordt per ziekenhuis dagelijks gerapporteerd

op datum x tijdstip x tijdstip elke datum hetzelfde

o aantal opgenomen patienten met COVID 19 op

■ een verpleegafdeling
• aantal beademde patienten

■ de Intensive Care

• aantal beademde patienten

op datum x tijdstip x

o aantal overleden patienten met COVID 19 in de afgelopen 24 uur

o aantal patienten met COVID 19 uit het ziekenhuis ontslagen in de afgelopen 24 uur

o aantal positief geteste medewerkers in de afgelopen 24 uur

op datum x tijdstip x

o aantal niet COVID 19 patienten op de 1C

o aantal beschikbare IC bedden

bijzonderheden
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Optie 2

Bij een beknopte dataset per opgenomen patient en positief geteste medewerker rapporteert het

ziekenhuis dagelijks voor elke in het ziekenhuis opgenomen patient met COVID 19

BSN 6 cijferige postcode geslacht leeftijd opnamedatum afdeling opnamedatum 1C

datum start beademing datum stop beademing datum van 1C naar afdeling datum ontslag

overlijdensdatum

Per positief geteste medewerker wordt BSN leeftijd en geslacht datum van de positieve testuitslag

en afdeling gemeld verpleegafdeling 1C

De werklast voor case based informatie optie 2 zal niet veel groter zijn dan voor geaggregeerde

gegevens optie 1 Ook voor optie 1 moet nagegaan worden wie de COVID 19 patienten zijn en

waar ze liggen Optie 2 is informatiever omdat het inzicht geeft in de duur van de IC opname en

van de beademing Dit zijn belangrijke gegevens voor de prognose van de beschikbare ziekenhuis en

IC capaciteit Ook draagt optie 2 bij aan de monitoring van het verloop van de epidemie en

kenmerken van opgenomen patienten Deze inzichten zijn niet met optie 1 te verkrijgen

Een derde optie de meest geeigende is dat alle ziekenhuizen in Nederland dagelijks de

geaggregeerde dataset aan het RIVM rapporteert en een aantal ziekenhuizen steekproef met

voldoende geografische spreiding en soort ziekenhuis academisch topklinisch perifeer als

sentinel ziekenhuis ook de beknopte dataset per opgenomen patient met COVID 19 en positief

geteste medewerkers rapporteert

Implementatie

■ Voor optie 1 is een nieuwe rapportageplicht voor ziekenhuizen noodzakelijk
■ Optie 2 vergt in principe geen aanpassing van de meldplicht omdat COVID 19 reeds een groep

A meldingsplichtige ziekte is Wei is een aanvulling nodig omdat rechtstreekse melding van

ziekenhuis naar RIVM een nieuwe route is De mogelijkheden hiervoor binnen de wet PG

moeten juridisch getoetst worden

■ Om compleetheid en tijdigheid van de gegevens te waarborgen is het belangrijk dat een

aangewezen persoon die niet belast is met de klinische zorg de gegevensinvoer per ziekenhuis

verzorgt Opties hiervoor zijn een ziekenhuishygienist of wanneer aanwezig een

epidemioloog
■ Het Clb van het RIVM zal het veilig aanleveren van de data faciliteren
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To @g mail com]
From

Sent Tue 3 24 2020 4 37 14 PM

Subject FW Epi overzicht vandaag
Received

20200324 overzichten voor RT docx

Tue 3 24 2020 4 37 14 PM

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 16 50

10 2 @rivm nlTo

10 2« I0 2e@rivm nl |@rivm nlCc

10 2e i 2e

Subject Epi overzicht vandaag

|@rivm nl

Beste tiflitai

Bij deze het geactualiseerde epidemiologisch COVID 19 rapport van vandaag

Wat opvalt is

• Er is een groot regionaal verschil in intensiteit van de epidemie Noord Brabant en Limburg zijn veruit het

ergst getroffen in de noordelijke provincies speelt het nog heel veel minder

• De IC opnames per dag laten een voorzichtige daling zien maar gegevens zijn nog incompleet voor de

afgelopen 2 3 dagen dus daar moet een slag om de arm worden gehouden NICE actualiseert de gegevens

meerdere keren per dag op https www stichtina nice nl covid 19 op de ic 1sp
• Het aantal meldingen per dag daalt ook wat maar dit kan een gevolg zijn van minder testen

• De mediane leeftijdsgroep van a lie gemelde patienten is 60 64 jaar voor ziekenhuisopnames 70 74 jaar en

voor sterfte 80 84 jaar waarbij opvalt dat 65 van de overlijdens mannen betreft

• De totale sterfte in NL tot 11 maart laat nog geen stijging zien

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt wil je nog iets aanvullends anders hoor ik het graag

Groet fflartaai

10 2e PhD MD EPIET

10 2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases EPI

Centre for Infectious Disease Control Clb

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

@rivm nl10 2e

Tel 3II
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To @g mail com]
From

Sent

Subject
Received

Nivel RIVM huisartsenpeilstationsurveillance 23032Q2Q pdf

Tue 3 24 2020 9 36 30 AM

FW Agenda 14e RT COVID 19 24 maart 2020 Epidemiologisch overzicht print
Tue 3 24 2020 9 36 30 AM

Status laboratorium opschalina SARS CoV 2 20200324 pdf

10 2b 10 2» @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 03 12

10 2a

10 2e

10 2s 10 2e 10 2 10 2bTo

10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

10 2« 10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e

10 C2e

10 2e

10 2e

10X28 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b

10 2b 10 2e 10 2b 10 2b

10 2e 10 2b 10 2b

10 2e

10 2b

10 2B

10X28 10 2b

10 2b10 2e

10 2b 10 2b

10 2b

10 128

10 2b

10 2e 10 2b 10 2b

10X28 10X28 10X28

10 2b10 2e

Subject RE Agenda 14e RT COVID 19 24 maart 2020 Epidemiologisch overzicht print

Beste alien

Update van Nivel RIVM surveillance getallen met die van maandagavond hierbij Daarnaast rapport opschaling

In labinf@ct en op de website graag de onderstaande informatie over laboratoria voor diagnostiek SARS CoV 2

vermelden Publicatie van deze informatie wordt nog gecheckt met de labs

Met vriendelijke groeten

10 2e

Opschaling en ondersteuning diagnostiek SARS CoV 2

Voor het zelfstandig uitvoeren van SARS CoV 2 diagnostiek wordt van laboratoria verwacht dat ze voldoen aan de

volgende voorwaarden

Proficiency panel testen met goed resultaat validatie analytische specificiteit en juiste detectie SARS CoV 2

Runcontrole SARS CoV 1 en SARS CoV 2 verdunningsreeksen met goed resultaat validatie van analytische

specificiteit
Confirmatie van 5 positieve monsters en 10 negatieve monsters bij een van de expertise laboratoria RIVM of

Erasmus MC met goed resultaat beperkte klinische validatie

Na het succesvol doorlopen van de drie validatiepunten die ook voor eigen accreditatie gebruikt mogen worden

mag het laboratorium zelfstandig de diagnostiek uitvoeren

Expertise centra

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bilthoven

2 Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opschalingslaboratoria voldoen aan specifieke opschalingslab criteria

1 Amsterdam Universitair Medisch Centrum Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch
5 Laboratium Microbiologie Twente Achterhoek LabMicTa Hengelo
6 Leids Universitair Medisch Centrum Leiden

7 Maastricht Universitair Medisch Centrum Maastricht

8 Microvida Locatie Bravis Roosendaal
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9 Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie PAMM Veldhoven

10 Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem

11 Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

12 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen

13 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht

Criteria voor status opschalingslaboratorium
• 24 uur 7 dagen per week beschikbaarheid

• Minimum capaciteit van 100 monsters per dag gedurende 2 3 maanden

• De mogelijkheid tot het uitpakken van materialen die mogelijk een BSL 3 organisme bevatten

• Bezitten routine moleculaire diagnostiek faciliteit

• Gebruik van interne controle in routine moleculaire diagnostiek
• 8 uur doorlooptijd 24 uur tijdens piek
• Deelname aan extra kwaliteitsrondzendingen en confirmaties door expertise centra en het delen van

validatie en confirmatie resultaten met RIVM

Andere laboratoria die voor opzetten en validatie van SARS CoV 2 diagnostiek ondersteuning van RIVM en Erasmus

MC hebben ontvangen
1 Atalmedial Amsterdam

2 Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
3 Comicro Hoorn

4 Diakonessenhuis Utrecht Utrecht

5 Eurofins NMDL LCPL DDL Alrijne Rijswijk
6 Franciscus Gasthuis 8t Vlietland Rotterdam

7 Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
8 GGD Amsterdam Streeklaboratorium Amsterdam

9 Haga Ziekenhuis Den Haag

10 Haaglanden Medisch Centrum HMC locatie Westeinde Den Haag

11 Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

12 Isala Zwolle

13 Izore Leeuwarden

14 Laurentius Ziekenhuis Roermond

15 Maasstad Ziekhuis Rotterdam

16 Meander Medisch Centrum Amersfoort

17 Microbe Lab B V Amsterdam

18 Pro Health Medical Nederweert

19 Reinier Haga MDC Delft

20 Rijnstate Velp Velp
21 RLM Dordrecht Gorinchem Dordrecht

22 St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
23 Star shl diagnostische centra Rotterdam

24 Tergooi Ziekenhuis Hilversum

25 Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Heerlen

26 VieCurie Venlo

Confirmeren zich tot deelname aan extra kwaliteitsrondzendingen en confirmaties door expertise centra en het

delen van validatie en confirmatie resultaten met RIVM

Testen nog niet gestart informatie zoals bekend bij RIVM

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 22 23

I0 2e I0«2e 2el@rivm nl @rivm nl l@vggm nl

10 2e

10 2e

2@vggm nl

|@rivm nl |
@ggdhvb ni A^leQM@ggdhvb nl

@rivm nl

|@rivm nl

I 10 2e 10 2s |@rivm nl
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10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nl I Srivm nl

|@rivm nl l@rivm nl

l@erasmusmc nl

Tiyrryil IDS ddmicrobioloog ffl
~

@ rivm nl

^^^^^^^|@erasmusmc nl

w

10 2e rivm nl rivm nlw m MJ fij

B@erasmusmc nl

^B@rivm nl

l@ rivm nl

l@rivm nl

10 2lWeJ o rivm nl l@erasmusmc nl1M

l@rivm nl @rivm nlm m m m

Subject RE Agenda 14e RT COVID 19 24 maart 2020 Epidemiologisch overzicht

Beste Collega s

Bij deze het nieuwste epidemiologisch COVID 19 overzicht

Groet 10 2e

10 2b 10 2a @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 16 59

10 28 10 2a 10 2s

10 2S

10 28To

10 2e 10 2e 10 2S

10 2e

10 2e 1Q 2e 1I 2e

I0 2e 10 28 10 2e 10 2e 101 1

10 2e 10 2S 10 2e 10 2e 10 {2e 10 2«

10 2e 10 2e

10 2e

10 2a 10 2»10 2e

10 2e

10 2e

10 2b

10 2b

10 2b

10 2b

10 2B
10 2s 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s 10 2b

10 2s

1Q 2e

10 2b 10 2b

10 2e

10 2s 101 28

10 2b

10 2s

@rivm nl

Subject Agenda 14e RT COVID 19 24 maart 2020

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 14de Responsteam COVID 19 gehouden op dinsdag 24 maart van 9 00 10 00 uur Hierin vindt u

ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het RIVM in U0 23

Let op Dlt isvanwege de grootte van de ruimte een andere vergaderzaal dan gebruikelijk

U kunt inbellen via Go To Meeting

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone

https global gotomeeting com join 660149613

You can also dial in using your phone

Netherlands 31 207 941 377

Access Code 354 961 125 afsluiten met een

10 2s 10 2sIndien u vragen heeft kunt u contact opnemen met

030 2747000

of te bereiken op het telefoonnummer

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 101 28en

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb
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Postbus 1[ |
3720 BA Bilthoven

10 {2ei

Tel 10 2e
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To @g mail com]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 20 2020 3 09 08 PM

FW simulaties dank thumbs up

Fri 3 20 2020 3 09 09 PM

d0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 11 37

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo m

|@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject RE simulaties dank thumbs up

Cc

10 2eBestel

Fijn te horen dat het helpt Dit zijn de allereerste resultaten die eruit rolden na hard werk van

suggesties en kritiekpunten meer dan welkom

Alvast enkele antwoorden

cumulatief aantal herstelden is goed idee gaan we doen De beste strategie is inderdaad zo hoog mogelijk als

capaciteit toelaat niet zo laag mogeliil^Datqaanwe explicietmakemAfqelopendonderdag contact gehad met

mensen betrokken bij UK strategie |
aangehouden Voordeel is dat als je de teugels los moet laten en al veel mensen de infectie hebben doorgemaakt
je niet meer gelijk naar de rode curve schiet vanwege opgebouwde herd immunity

asymptomatische infecties en zeer mild verlopende infecties dat maakt het beeld inderdaad veel gunstiger
Zeker als we veronderstellen dat mild verlopende infecties veel minder besmettelijk zijn en dat infectie leidt tot

immuniteit of tot niet besmettelijke herinfectie We baseren ons nu op resultaten van de Diamond Princess dus die

zijn al meegenomen

neusverkoudheid en handhygiene we gaan naar het model kijken of de verschillende mogelijke transmissieroutes

druppeltjes fomites hand gezicht etc en impact van interventies kloppen

Vriendelijke groeten

alle10 2e

10 2s 10 2e 10 2e | daar wordt ook deze strategie

10 2e

10 26 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 11 16

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

|@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject simulaties dank thumbs up

Importance High

Cc

Beste

Dank voor de fraaie simulaties erg indicatief stimulerend en behulpzaam Geweldig
Ik heb nog enkele vragen natuurlijk

• Het zou erg verhelderen als we in aparte curves ook het cumulatief aantal herstelden kunnen zien

Immers de groene curves lijken aantrekkelijk maar moeten wel erg lang volgehouden worden en elk

moment dat je de teugels loslaat schiet je weer in de rode curve

• In mijn interpretatie wordt de pre of asymptomatische transmissie vooral bepaald door de mogelijk

parallelle routes van infectie volgens de casus definitie waarbij 80 koorts heeft etc en op grond van veel

mildere klachten zoals neusverkoudheid Neusverkoudheid heeft dan andere incubatie en doorgifte tijd Dit

betekent toch dat de infectie piramide een veel bredere basis heeft en de percentages die worden opgenomen

en naar IC gaan aanzienlijk lager liggen Onder de aanname dan dat neusverkoudheid door coronavirus ook

immuniteit geeft en dur bijdraagt aan de 1 1 RQ kritische grens Wordt het beeld dan juist niet gunstiger
• Neusverkoudheid is meer dan de casus definitie gevallen gevoelig voor goede handhygiene en minder voor

afstand en social distancing Kunnen jullie dit apart invoeren in het model

• Nog wel meer vragen maar dit als start

10] 2e

Met beste groet
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To Covid 19[FiM{g|@rivm nll

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 11 2020 8 08 29 AM

FW Ernst COVID 19 geassocieerd met gebruik ACE remmers

Wed 3 11 2020 8 08 29 AM

Kuba etal ACE2 SARS NatureMed20Q5 pdf

Beste collega

10 2e 10 {2eis volgens mij een bekende van Hij is internist infectioloog acuut geneeskundige en

lid CBG

Willen jullie
standaard

En zijn bemerkingen eventueel nog naar betrokken deskundige doorsturen

10 28 van een antwoord voorzien In dit geval misschien iets persoonlijker dan de

Alvast met dank

Met vriendelijke groetf

] 10 2e
10 2e 10 2e

10 2e
Centrum Infectieziektebestrijding | T10 2e 10 2e 10 2« E10 2e

@ rivm nl |
RIVM Bureau Directieraad | www rivm nl

10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Mimsteriewn Volksgezondheid
Welzi nen Sport

m

10 2b 101 28 |@ hagaziekenhuis nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 23 51

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject Ernst COVID 19 geassocieerd met gebruik ACE remmers

To

Me uiteraard verdiepend in COVID 19 en SARS vraag me toch af waarom het zo is dat jonge mensen nauwelijks geen

ernstigziekte beloop lijken te krijgen terwijl die kans toeneemt met de leeftijd
Ik vraag me af of dit kan samenhangen met het gebruik van ACE remmers ik kan me namelijk voorstellen dat in reactie

op gebruik van een ACE remmer of AT2 antagonist het aantal ACE2 receptoren in de longen wordt up gereguleerd

Bijgaand artikel beargumenteerd namelijk dat ACE2 expressie in de long geassocieerd is met acute lung injury cq ARDS

bij SARS CoV 1 infectie

Is jou hierover iets bekend Indien dit mogelijk plausibel mechanisme moeten we dan tijdelijk niet af van de RAAS

blokkers

Groet 10 2e



368753

Disclaimer HagaZiekenhuis https www haqaziekenhuis nl disclaimer e mail
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sitrep COVID 19 11 maart

N 503

Zijn de patienten opgenomen geweest in het ziekenhuis

Freq Percentwaar

onbekend 102 20 28

1 0 2opvang

thuis 338 67 2

ziekenhuis 62 12 33

Total 503 100

Type meest waarschijnlijke bron

Broncat2 Freq Percent

Buitenland 199 39 56

EpicontactNL 92 18 29

Missing 122 24 25

Onbekend 90 17 89

Total 503 100

In welk buitenland is de patient geweest

EPILAND1 Freq Percent

elgie 0

hina 1 0 51

uitsland 6 3 05

rankrijk 1 0 51

rootbrittannie 2 1 02

2 1 02ran

talie 166 84 26

P«

aapverdie 1 0 51

aiiritius 0

ostenrijk 18 9 14

panje

uidkorea

0

0

NB van 3 patienten is als tweede land Oostenrijk ingevuld na Italie {n 3 of Duitsland n l als le land

Ove rlijdens

overleden Freq Percent
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0 498 99 01

1 5 0 99

Total 503 100

Provincie waar de patient woont

ProvincieNaam Freq Percent

Drenthe 12 2 39

Flevoland 3 0 6

Friesland 3 0 6

Gelderland 37 7 37

Groningen 0 0

Limburg 48 9 56

Noord Brabant 223 44 42

Noord Holland 35 6 97

Overijssel 12 2 39

Utrecht 66 13 15

Zeeland 6 1 2

Zuid Holland 57 11 35

total 502

NB 1 missende is pt uit de VS er mister meer postcodes maar die zijn nu opgeteld bij de provincie van de rr

Provincie waar de patient woont versus de meest waarschijnlijke bron

Buitenland EpicontactNL Missing Onbekendotal

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

1 2 9 0 12

3 0 0 0 3

0 0 2 1 3

23 5 6 3 37

0 0 0 0 0

15 19 7 7 48

48 49 57 69 223

Noord Holland 23 6 4 2 35

Overijssel

Utrecht

Zeeland

5 1 4 2 12

44 3 17 2 66

3 1 1 1 6

Zuid Holland 33 6 15 3 57

Total 198 92 122 90 502

Is de patient werkzaam in de zorg

[zorgmw |Freq Percent Cum
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nee onbekend 420 83 5 83 5

\± 83 16 5 100

Total 503 100

Aantal per GGD regio werklast

regio Freq Percent

DienstGezondheid JeugdZHZ 7 1 39

GGDAmsterdam 14 2 78

GGDBrabantZuid Oost 36 7 16

GGDDrenthe 12 2 39

GGDFlevoland 3 0 6

GGDFryslan 3 0 6

GGDGeldertand Midden 13 2 58

GGDGelderland Zuid 18 3 58

GGDGooienVechtstreek 6 1 19

5GDGroningen 0 0

GGDHaaglanden 15 2 98

GGDFlartvoorBrabant 137 27 24

GGDHoIlandsMidden 13 2 58

GGDHollandsNoorden 4 0 8

GGDIJsselland 2 0 4

GGDKennemerland 8 1 59

GGDLimburgNoord 8 1 59

GGDNoordenOostGelderland 5 0 99

GGDRegioTwente 10 1 99

GGDRotterdamRIjnmond 22 4 37

GGDWestBrabant 50 9 94

GGDZaanstreek Waterland 4 0 8

GGDZeeland 6 1 19

GGDZuid Limburg 40 7 95

GGDregioUtrecht 67 13 32

Total 503 100

Aantal patienten gevonden via Nivel peilstation totaal 2020

2
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itrep COVID 19 12 maart

SI 614

gijn de patienten opgenomen geweest in het ziekenhuis

Freq Percentjvaar

nbekend 187 30 46

huis

riekenhuis

341 55 54

86 14 01

Total

Sib door overgang naar osIris

614 100

is opvang niet meer apart be noemd

Type meest waarschljnlijke bron

Sroncat2 Freq Percent

^uiteniand

EpicontactNL

Vlissing

Dnbekend

239 38 93

111 18 08

141 22 96

123 20 03

Total 614 100

EPILAND1 Freq Percent Cum

ielgie 1 0 42 0 42

China 1 0 42 0 84

luitsland 7 2 94 3 78

rankrijk 2 0 84 4 62

Srootbrittannie 2 0 84 5 46

ran 2 0 84 6 3

talie 193 81 09 87 39

aapve rdie 1 0 42 87 82

88 24Vlauritius 1 0 42

□ostenrijk 26 10 92 99 16

Spanje

uidkorea

1 0 42 99 58

1 0 42 100

Total 238 100

Dve rlijdens

overleden Freq Percent
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0 609 99 19

1 5 0 81

Total 614 100

3rovincie waar de patient woont

^rovincieNaam

lFreq Percent Cum

Urenthe

Ievoland

riesland

Selderland

Sroningen

imburg

Noord Brabant

Moord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

14 2 28 2 28

3 0 49 2 77

7 1 14 3 92

48 7 83 11 75

12 233 0 49

53 8 65 20 88

273 44 54 65 42

72 2742 6 85

13 2 12 74 39

80 13 05 87 44

88 919 1 47

68 11 09 100

Total 613 100

^rovincie waar de patient woont versus de meest waarschijnlijke bron

5rovincieNaam

BuitenL Missing Onbekend TotalEpicont

Drenthe

levoland

riesland

Selderland

Sroningen

Limburg

Moord Brabant

1 2 11 0 14

3 0 0 0 3

3 1 2 1 7

28 4 10 6 48

1 0 2 0 3

16 19 6 12 53

51 56 75 91 273

Moord Holland 30 7 3 2 42

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

6 2 3 2 13

58 9 10 3 80

3 3 1 2 9

38 8 18 4 68

Total 238 111 141 123 613

s de patient werkzaam in de zorg

Freq Percent Cumlorgmw
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iee onbekend 512 83 39 83 39

16 61a 102 100

Total

NB we zien dat dit niet altijd goed wordt ingevuld

614 100

Yantai per G6D regio werklast

•egio Freq Percent Cum

DienstGezondheid JeugdZH

SGDAmsterdam

SGDBrabantZuid Oost

SGDDrenthe

SGDFlevoland

GGDFryslan

SGDGelderland Midden

GGDGelderland Zuid

SGDGooienVechtstreek

SGDGroningen

GGDHaaglanden

SGDHartvoorBrabant

SGDHollandsMidden

SGDHollandsNoorden

SGDIJsselEand

SGDKennemerland

SGDLimburgNoord

SGDNoordenOostGelderlanc

□ GDRegioTwente

SGDRotterdamRijnmond

SGDWestBrabant

GGDZaanstreek Waterland

SGDZeeland

SGDZuid Limburg

GGDregioUtrecht

7 1 14 1 14

17 2 77 3 91

44 7 17 11 07

13 3614 2 28

3 0 49 13 84

7 1 14 14 98

2 44 17 4315

24 3 91 21 34

5 0 81 22 15

0 49 22 64

2 61 25 24

3

16

165 26 87 52 12

17 2 77 54 89

0 65 55 544

3 0 49 56 03

1 79 57 82

1 79 59 61

11

11

10 1 63 61 24

1 63 62 87

4 56 67 43

10

28

64 10 42 77 85

0 98 78 83

1 47 80 29

6

9

42 6 84 87 13

12 8779 100

Total 614 100

Yantai patienten gevonden via Nivel peilstation totaal 2020

2
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Verschi 12 versus 11 maart

111

400

waar 350

300

onbekend 85 250

1 200opvang

thuis

ziekenhuis ■I
3 150

10024

500

0
Total 111

onbekend opvang

300

250

ll
200Buitenland

EpicontactNL

Missing

Onbekend

40

19 150

19
100

I
33

50

0
Total 111 Buitenland Epic

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

I J 1
u

cc 1

overleden
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111nee

ia 0

Total 111

Provincie Naam

Drenthe

Flevoland

Friesland

2

0

4

Gelderland 11

Groningen

Limburg

Noord Bra bant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

3

5

50

7

1

14

3

11

zorgmw
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Patienten Zorgmedewerkers DoelSector

Ziekenhuismedewerkers

met klachten

Ziekenhuis IndividuelePatienten met

ernstige acute

1
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luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

patientenzorg

Isolatieen

bescherming

ziekenhuispopulatie en

medewerkers

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Huisartsenzorg Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers met

klachten

Individuele

patientenzorg

Isolatieen

bescherming huisarts

en of medewerker

thuiszorg hospice

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Patient met grote

zorgbehoefte van

huisarts thuiszorg

hospice

Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

Testen
Uitwerking door NHG

Geschatte

aantallen

13 000 huisartsen

Thuiszorg Thuiszorgmedewerkers met

klachten

Niet van toepassing ♦ Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
voornamelijk

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testen

Indicatiestelling voor

testen patient door

huisarts {zie boven

Verpleeghuis

uitsluitend

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Patienten verdacht Verpleeghuismedewerkers

met klachten

♦ Infectiepreventie

isolatie of cohortering

♦ Individuele

patientenzorg

♦ Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID 19

Patienten uit de

risicogroep

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik
conform richtlijn

VERENSO Testen

Geschatte

aantallen

420 000 medewerkers

verpleeghuizen thuiszorg

2
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Gehandicapten

zorg

Patienten verdacht Zorgmedewerkers met

klachten

• Infectiepreventie

isolatie of cohortering

• Individuele

patientenzorg

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID 19

woonvormen

met Wlz

indicatie 24 7

toezicht of

verpleging

Patienten uit de

risicogroep

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen
conform richtlijn

VERENSO

Geschatte

aantallen

180 000 medewerkers

totaal inclusief dagopvang

Intramu rate Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot Isolatie en

bescherming

kwetsbare patienten

Individuele

patientenzorg

Bescherming

lichamelijk kwetsbare

personen tegen

besmette medewerker

GGZ
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

patienten zijn

meestal niet

lichamelijk

kwetsbaar
Eventueel bij verpleging en

lichamelijk onderzoek
conform richtlijn GGZ

NL
mogelijk

gedrags

problemen

• PBM gebruik

• Testen

Instellingen

voor Jeugdzorg

Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot Infectiepreventie

isolatie of cohortering
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

mogelijk

gedrags

problemen

In overleg met GGD

GGD en Patienten verdacht

voor COVID 19 indien

nodig voor bestrijding

GGD medewerkers met

klachten

• Ter ondersteuning van

huisartsen en

zorginstellingen buiten

het ziekenhuis
• Thuisblijven

Zorgmedewerkers

met klachten

Ambulancezorg Bij klachten Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Niet van toepassing

Indicatiestelling door

huisarts of in

• Thuisblijven

3
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ziekenhuis • Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Geschatte

aantallen

6000 medewerkers

ambulancezorg

Verloskundigen Verloskundigen met

klachten

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Niet van toepassing

Indicatiestelling door

huisarts of in

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Geschatte

aantallen

3000 verloskundigen

9000 kraamhulpen

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

indien voldoende testcapaciteit dan is testen de eerste keus

4
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• Personen 70 jaar

• Personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een verhoogd
risico hebben om geinfecteerd te raken en of een grotere kans hebben op

ernstiger beloop
o chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en

longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is of bij

chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 getal

200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een verhoogd risico

hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig zijn in

een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie verpleegtechnische zorg

op de voorgrond staat die niet vallen onder bovengenoemde categorieen
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datum cumulatief_opnaicumulatiefnewintakecountlc cumulatieficu_death

2 15 2020 0 0 0 0 0 0

2 16 2020 0 0 0 0 0 0

2 17 2020 0 0 0 0 0 0

2 18 2020 0 0 0 0 0 0

2 19 2020 0 0 0 0 0 0

2 20 2020 0 0 0 0 0 0

2 21 2020 1 1 1 1 0 0

2 22 2020 1 1 0 0 0 0

2 23 2020 1 1 0 0 0 0

2 24 2020 1 1 0 0 0 0

2 25 2020 1 1 0 0 0 0

2 26 2020 1 1 0 0 0 0

2 27 2020 1 1 0 0 0 0

2 28 2020 1 1 0 0 0 0

2 29 2020 0 0 0 0 0 0

3 1 2020 1 1 1 1 0 0

3 2 2020 1 1 0 0 0 0

3 3 2020 2 2 1 1 0 0

3 4 2020 5 4 3 2 0 0

3 5 2020 6 5 1 1 0 0

3 6 2020 9 7 3 2 1 1

3 7 2020 11 8 3 2 4 3

3 8 2020 15 10 4 4 4 0

3 9 2020 15 10 4 3 4 0

3 10 2020 23 11 10 6 4 0

3 11 2020 31 14 9 6 4 0

3 12 2020 47 18 19 11 5 1

3 13 2020 56 21 10 8 7 2

3 14 2020 68 27 14 11 7 0

3 15 2020 83 33 17 12 8 1

3 16 2020 85 33 5 5 8 0
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datum

cumulatief_opnames

cumulatief_verschilzkh

newinta ke

countlc

cumulatief_icu_died

icudeath
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Uitleg kolommen

datum kalenderdag

Cumulatief aantal patienten die zijn opgenomen en nog niet zijn ontslagen Indien een patient dezelfde is opgenom

Van de cumulatief geteld opnames in de eerste kolom hier het verschillende aantal ziekenhuizen

Het aantal nieuwe opnames deze dag zonder naar ontslag te kijken

Van de nieuwe opnames deze dag het aantal verschillende ziekenhuizen

Het cumulatief aantal IC overleden ontslagen naar mortuarium van de opnames die niet zijn opslagen

het aantal IC overleden deze datum
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en en ontslagen dan wordt deze alleen deze dag geteld
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HiHEEM®email comlio 2«

i0 2e

10 2To |@rivm nl]
From

Sent Mon 3 2 2020 12 22 13 PM

Subject FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Mon 3 2 2020 12 22 14 PMReceived

RIVM

Corporate Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 311

F 31

M 31

10 2»

http www rivm nl

From RIVM Lab lnfactc^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent maandag 24 februari 2020 14 32

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

To

Bekijk online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 februari 2020

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

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

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

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

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

In voorbereiding

Bericht

Casusdefinitie

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

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

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

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

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

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid
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EN

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

wijdverspreide transmissie
’

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2

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

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

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

2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn 10 2a

10 2a

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

met lokale transmissie

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

sprake is van wijdverspreide transmissie 10 2a

10 2a

10 2a jVoor deze gebieden geldt dat om

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

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die

in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokale transmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek
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worden ingezet zie het Triage en diaanostiekalaoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

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

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

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

de Nivel peilstations

Reisadviezen

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

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

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

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

twee targets

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

GGD de testuitslag kan toevoegen

Bij een conclusieve testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

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

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

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

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven
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en zet de GGD de casus op ‘GGDdefinitief

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

casus op status RetourEPt EPI sluit de casus at met de status AkkoordEPI

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

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

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

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

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

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

sputummonster Het triage en diaanostiekalaoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS

De dag dat een casus aangemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

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

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

laboratorium wat de aanvraaa heeft ontvangen
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Uitzonderina ernstia zieke patienten op de 1C of indien er een andere casus is die op klinische

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

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

10 2e
• RIVM LCI tel 030 I ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030 «i iitB ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

10 2ebuiten kantooruren 010J10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageiiikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb10 2e
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Bericht verstuurd aan leden Latainf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvial1[@rivm nlEen overzicht van alle berichten vindt u in

het arehief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

10X26 @rivm nl

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Article ID 2000334 DOI Primary Type Rapid communication

[Rapid assessment of regional SARS CoV 2 community

ransmission through a convenience sample of healthcare

vorkers the Netherlands March 2020
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10 129

1101 26

10 [2e 10 129
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1 Centre for Infectious Disease Control National Institute for Public Health and the Environment Bilthoven

the Netherlands
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3 Elisabeth Tweesteden hospital Tilburg and Waalwijk the Netherlands

4 Radboudumc Nijmegen the Netherlands

5 Bravis hospital Roosendaal and Bergen op Zoom the Netherlands

6 Nivel Netherlands institute for health services research Utrecht the Netherlands

7 Erasmus MC Rotterdam the Netherlands

8 Jeroen Bosch Hospital s Hertogenbosch the Netherlands
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11 Amphia hospital Breda the Netherlands

12 Elkerliek hospital Helmond the Netherlands

13 Bernhoven hospital Uden the Netherlands

10 129 [ 10 129Correspondence |@rivm nl

Keywords SARS CoV 2 COVID 19 community transmission healthcare worker public

health response respiratory disease

To rapidly assess possible community transmission in Noord Brabant the Netherlands

healthcare workers HCW with mild respiratory complaints and without epidemiological

link contact with confirmed case or visited areas with active circulation were tested for

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS CoV 2 Within 2 days 1 097 HCW in

nine hospitals were tested 45 4 1 were positive Of six hospitals with positive HCW two

Page 1 of 7



368864

Article ID 2000334 DOI Primary Type Rapid communication

accounted for 38 positive HCW The results informed local and national risk management

On 27 February 2020 the first case of COVID 19 was diagnosed in the Netherlands [1] By 6

March the number of cases had increased to 128 [2] Most of these cases had a travel

history to northern Italy or had been in close household contact with a laboratory

confirmed case For 15 of the 128 cases the source of infection had not been determined

For seven of the 35 cases in the province of Noord Brabant the source of infection could

not be established Some cases elsewhere in the Netherlands were also linked to Noord

Brabant Furthermore in the Amphia hospital in Breda which has offered low threshold

testing for employees with respiratory complaints since 2 March 2020 several healthcare

workers HCW had tested positive for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

SARS CoV 2 On Friday 6 March the Dutch National Outbreak Management Team OMT

convened to discuss the situation of coronavirus disease COVID 19 in the Netherlands The

OMT decided that an urgent assessment of possible community transmission in the province

of Noord Brabant was needed

Sampling of healthcare workers for SARS CoV 2

It was decided by the OMT to approach the assessment of possible community transmission

in Noord Brabant through sampling of HCW in hospitals in the province A focus on HCW

would simplify sampling at such short notice of adequate numbers of people with mild

respiratory symptoms coughing and or sore throat and or common cold and without a

known epidemiological link for SARS CoV 2 exposure travel to high risk areas close contact

with confirmed case Furthermore knowledge of the status of SARS CoV 2 infection among

HCW would provide important insights for the participating hospitals regarding the infection

status of staff and would inform hospital policies on testing algorithms for their personnel

and on infection prevention measures

Seven hospitals in the province of Noord Brabant were approached in the afternoon of

Friday 6 March and the morning of Saturday 7 March 2020 with the request to test HCW

through Sunday 8 March ven Two hospitals indicated that they had already started

systematic sampling of HCW as part of their hospital policy our hospitals had no systematic

sampling policy for HCW but were testing all patients that presented at the emergency ward

Page 2 of 7
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with respiratory complaints In addition two hospitals just outside Noord Brabant with a

large proportion of staff residing in the affected province participated in the assessment

Figure The participating hospitals were asked to offer screening to HCW and share the

results of the testing by 14 00 on Monday 9 March 2020 Upper respiratory tract specimens

throat and or nasopharyngeal swab were collected Testing followed a uniform national

protocol based on Corman et al [3] that was rolled out by two central laboratories in the

Netherlands The testing was done either locally or in one of these two central laboratories

Ethical approval was not required for this study as only anonymous aggregated data were

used and no medical interventions were made on human subjects Sampling of HCW or

patients was part of hospital policy

Figure Locations of the nine participating hospitals with numbers of healthcare workers

tested for SARS CoV 2 and percentage of positive test results the Netherlands March 2020

u 1 097 tests

Radboud UMC

o

Bernhoven
3i

Amphia

Bravis

3 Vie Curi

O
Catharina Elkerliek

i
km

HCW tested HCW positive
O 0

Notifications per NUTS 3 region

per 100 000 inhabitants
250

0 2

2 5

• 5 10

100

0 250

2 4
10

■
4 6

r ~l Noord Brabant 6 8

8 11

COVID 19 coronavirus disease HCW healthcare worker NUTS nomenclature of territorial units for

statistics SARS CoV severe acute respiratory syndrome coronavirus

Page 3 of 7
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The background incidence of COVID 19 notifications by NUTS 3 region is based upon the national infectious

diseases notification system

In the period 6 8 March 2020 a total of 1 097 HCW range per hospital 11 294 in nine

hospitals were tested for SARS CoV 2 of whom 45 4 1 were found positive Figure Six

hospitals had positive HCW of which two Amphia hospital and Elisabeth Tweesteden

hospital in Tilburg accounted for 38 of the 45 positive HCW The percentage of positive

HCW per hospital varied between 0 and 9 5 with the highest percentages in Amphia

hospital 4 2 10 of 238 Bernhoven hospital in Uden 5 6 2 of 36 and Elizabeth

Tweesteden hospital 9 5 28 of 294

In addition seven hospitals Amphia Bernhoven Jeroen Bosch hospital in s Hertogenbosch

Bravis hospital in Roosendaal Catharina hospital in Eindhoven Elisabeth Tweesteden

Radboudumc in Nijmegen had already tested HCW in the period from 27 February to 6

March 2020 They reported 10 positive HCW among 400 tested 2 5 The percentage of

positive HCW per hospital varied between 0 and 5 6 in this period with the highest

percentage in Jeroen Bosch hospital

In total in the period from 27 February to 8 March 2020 four of the nine hospitals had

tested 786 patients with respiratory complaints of whom 27 3 4 were positive The

percentage of positive patients varied between 1 1 1 of 87 and 16 2 16 of 99 with the

highest percentage in Bernhoven hospital

Background and discussion

Since its first emergence in China in December 2019 SARS CoV 2 has caused a pandemic

affecting 134 countries with a total of 142 539 cases including 5 393 deaths by 14 March

2020 [4] Fatal outcome was reported in the largest study from China to be 2 3 [5] As at

15 March 2020 the Netherlands had officially registered 1 135 patients with the majority of

cases in the south western part of the country [6] Currently 15 March 2020 evidence is

accumulating for unnoticed community transmission in the provinces Noord Brabant and

Limburg with sporadic cases with unknown sources of infection elsewhere in the country

A 2 day rapid study among nine hospitals with HCW working and or residing in an area of

Page 4 of 7
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the Netherlands with suspected community transmission showed that 4 1 of hospital staff

with mild respiratory symptoms were infected with SARS CoV 2 The observed geographic

differences in positivity rates among HCW demonstrated focality of SARS CoV 2 infection

with foci in the region Breda Tilburg and Uden SARS CoV 2 infections among patients with

respiratory complaints were primarily found in the hospital in Uden Source and contact

tracing was started by the regional public health service upon positive testing in the

patients

The results of the rapid assessment confirmed the suspicions at the OMT meeting on 6

March 2020 that unnoticed community transmission was ongoing in parts of Noord

Brabant The results directly informed decisions on control measures at the national level 9

March and subsequently for additional regional measures 10 March The study supported

the implemented mitigation policy that was advised by the OMT on 6 March in anticipation

of the results of the assessment [7] The additional measures undertaken by regional

authorities involved requesting inhabitants of Noord Brabant to practice self isolation at

home when they developed a cough symptoms of common cold and or a fever

Furthermore a ban of public events involving more than 1 000 people was implemented in

this province [8] As the epidemiological situation developed on 12 March 2020 self-

isolation upon mild respiratory symptoms was implemented for the whole country together

with a ban of events with more than 100 people [9] Tailored advice was issued for people

70 years and older persons belonging to medical risk groups and for persons involved with

their care

Here we used SARS CoV 2 infection rates among HCW with mild respiratory complaints

without an epidemiological link as a proxy for community transmission As the study had to

be conducted under enormous time constraints started and completed within 2 days to be

able to rapidly inform urgent decision making there was no opportunity to roll out a

standardised study protocol Nevertheless data provided by the World Health Organization

China joint mission on COVID 19 support our approach The mission report indicated that

there were 2 055 laboratory confirmed cases of COVID 2019 among HCW from 476

hospitals in China Close investigation into these cases revealed that most of them could be

traced back to exposure in households rather than in a healthcare setting [10]

Page 5 of 7
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We interpret the prevalence of 4 among HCW with mild respiratory illness and no

epidemiological link as high and of concern It suggests unnoticed community transmission

with a potential risk of nosocomial transmission Further evidence for ongoing community

transmission was provided by the Nivel Primary Care Database sentinel surveillance for

influenza like illness ILI and other acute respiratory infections ARI [11] While this is a

small group of ca 40 practices covering 0 8 of the Dutch population eight ILI or ARI

patients had tested positive by 14 March one among 109 0 9 with a collection date in

week 10 and nine among 125 7 23 in week 11 The epidemiological situation in the

Netherlands and elsewhere is developing rapidly and additional measures involving further

restrictions in the social life in the country are being prepared
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Deze nota is bedoeld om de DR te informeren over de werkzaamheden die

het RIVM momenteel uitvoert mbt mondmaskers

Kernpunten
• In Nederland is er een enorme behoefte aan beschermings

middelen vanwege het coronavirus

• Met man en macht wordt er in Nederland gewerkt om zoveel

mogelijk beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen
• De vraag is zo groot dat maskers van reguliere fabrikanten niet

voldoende volume kunnen leveren Veel mondmaskers worden

thans aeoroduceerd in China 10 2a

10 2a

• Er is op 16 maart een Landelijk Consortium Hulpmiddelen LCH

gestart Zij buigen zich over zowel aanaekochte partijen als

schenkingen
• Het RIVM is betrokken bij het beoordelen testen van de kwaliteit

van de mondmaskers

• De kwaliteit van de mondmaskers is niet goed veel partijen
worden afgekeurd en partijen die worden goedgekeurd zijn van

middelmatige kwaliteit

• De situatie verandert per dag mbt eisen manier van testen etc

• Inzetten op het herqebruik van mondmaskers lijkt een goede optie
Coordinate hierop is nodig Dit zou RIVM na overleg met VWS

mogelijk kunnen oppakken
• Door verschillende partijen wordt gewerkt aan

daarna produceren van zowel chirurgische maskers als FFP2

maskers in Nederland Deze optie lijkt vooral op middellange

termijn 2 weken uitkomst te kunnen bieden maar is voorlopig
nog niet zeker

Versie 0 1 Status Concept Pagina 1 van 1
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Toelichting

1 Inkoop en testen mondmaskers

• Op 16 maart is er centraal inkoopteam Landelijk Consortium

Hulpmiddelen LCH gestart Zij buigen zich over zowel

aangekochte partijen als schenkingen
• Via de nationale inkoopstructuur wordt een kwaliteitscontrole

standaard op alle binnenkomende ladingen ingericht inclusief

testen op locatie bij de voorraad om een beter zicht op de

kwaliteit die wordt verstrekt

• Dit ter plaatse testen Vianen is gestart op 23 maart Er worden 2

testen uitgevoerd particle penetration test uitgevoerd door

Kalibra International BV Delft en fittest RIVM machine TSI

portaccount Partijen moeten binnen enkele uren beoordeeld en

getest zijn om zorgverleners niet zonder mondmaskers te laten

zitten testen op andere locatie volgens standaard testprotocollen
kost te veel tijd

• In het testteam zitten toxicologen arbeidshygienisten en RIVMers

met kennis van medische hulpmiddelen
• VWS is al langere tijd bezig met het opkopen van partijen

Aanvankelijk lukte het nog om CE gecertificeerde FFP2 maskers

van betrouwbare partijen te kopen echter a I snel waren deze niet

meer verkrijgbaar

10 2a

• UoedT euring wordt afgegeven als zowel penetration test als fittest

zo goed als voldoen Echter scores in vergelijking met normale

fittesten van FFP2 maskers worden bij lange na niet gehaald
• VWS krijgt van zorgverleners soms het verzoek om afgekeurde

partijen te leveren indien er niets meer is iets is beter dan niets

In dit geval wordt tot uitgifte besloten door VWS Hierbij wordt aan

de zorgverlener duidelijk gemaakt dat het om een partij gaat die

niet aan de norm voldoet en dat gebruik voor eigen

verantwoordelijkheid is Pallets worden gemarkeerd en er wordt via

email een instructie verzonden aan de zorgverleners om met name

te letten op een goede fit op het hoofd instructie om de touwtjes
die normaal om de oren gaan achter het hoofd te knopen indien

mogelijk uitprintbare poster Bij een onvoldoende fit moet er met

de leidinggevende overlegd worden

• Vorige week zaterdag 21 3 is een eerste zending afkomstig van

een Chinese fabrikant deels uitgeleverd door VWS Het gaat hier om

maskers met een KN95 kwaliteitscertificaat Het ministerie van

VWS ontving een eerste signaal dat bij visuele inspectie de

kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de criteria Een deel
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van deze zending is uitgeleverd aan zorgaanbieders de rest van de

lading is direct on hold gezet en is niet verder verspreid
Ook een nadere test wees uit dat de maskers niet voldeden aan de

kwaliteitsnorm VWS heeft besloten om deze zending niet meer in

te zetten

Dit kwam 28 maart in het nieuws

2 Hergebruik van mondmaskers

• Men veldpartijen zijn snel na het uitbreken van de Corona crisis

gaan nadenken over het hergebuik van mondmaskers

• RIVM heeft samen met het UMCU verschillende opties van

herverwerking uitgeprobeerd met door VWS verstrekte FFP2

maskers Deze maskers zijn met de fittest getest Dit is

gerapporteerd aan het OMT en aan zorgprofessionals via de RIVM

website

• Uit het RIVM onderzoek kwam als enige goede optie lx of 2x

hersterilisatie met waterstofperoxide Dit is gebaseerd op

uitkomsten van de fittesten die op het RIVM zijn uitgevoerd
• Ziekenhuizen die gebruik maken van andere maskers die minder

snel vervormen hebben ook besloten om met andere

sterilisatiemethoden te hersteriliseren stoom 121 graden droge
hitte 121 graden UV C Hierbij baseren de ziekenhuizen zich op

metingen die ze zelf doen of elders TU Delft TNO hebben laten

doen op de eigenschappen van het filtermateriaal na hersterilisatie

Ook meerdere keren hergebruik worden toegepast In sommige

instellingen worden deze maskers nog niet ingezet in de meeste

echter wel

• Het RIVM heeft ondertussen ook maskers uit ziekenhuizen getest

met de fittest en daaruit kwam naar voren daar voor de meest

gebruikte maskers in de ziekenhuizen lx stoomsterilisatie bij 121

graden een optie is

• Er zijn allerlei initiatieven om niet standaard sterilisatiemethoden

toe te passen zoals bijv ozon of UV C Hier is vanuit het RIVM

voorlopig niet op gereageerd
• Er is geen regie over het hergebruik van mondmasker Keuzes om

hergebruik toe te gaan passen worden gebaseerd op

uiteenlopende testen waarvan niet altijd bekend is wat hiervan de

waarde is Het is overigens niet bekend of elke instelling die

mondmaskers hersteriliseert hiervoor een onderbouwing van de

methode met testgegevens heeft

Bij dit onderzoek kunnen ook alternatieve methoden worden

betrokken waarvoor testresultaten beschikbaar zijn

10 2a

Versie 0 1 Status Concept Pagina 3 van 1



368889

10 2a Het RIVM

kan deze coordinerende rol op zich nemen door aanvullend

onderzoek fittesten te doen de uitgevoerde onderzoeken te

verzamelen en te interpreteren en op basis daarvan aanbevelingen
te doen In samenspraak met de betrokken veldpartijen kan dan

ook worden gekeken hoe een proces van herverwerking landelijk
zou kunnen worden ingericht en wat hierbij de aandachtspunten

zijn

3 Productie mondmaskers in NL

• Door verschillende partijen wordt gewerkt aan het ontwikkelen en

daarna produceren van zowel chirurgische maskers als FFP2

maskers in Nederland Dit varieert van het maken van chirurgische
maskers door individuen tot industriele consortia die dit

professioneel en gedegen aanpakken De individuele initiatieven

zijn lastig te inventariseren en coordineren

• Mogelijk dat een eerste aanvraag voor certificate van een FFP2

masker begin van deze week zal plaatsvinden De Europese
commissie heeft ingekorte normeringseisen doen uitgaan voor

snellere goedkeuring van maskers Het is echter onduidelijk
wanneer een dergelijk product gecertificeerd kan zijn proces duurt

ten minste 1 5 week en onbekende wachttijd en in welke

aantallen het daarna geproduceerd kan worden Deze optie lijkt
vooral op middellange termijn 2 weken uitkomst te gaan

bieden maar is voorlopig nog niet zeker

MEDEZEGGENSCHAP
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TOELICHTING FINANCIELE CONSEQUENTIES
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Verkenning COVID 19

Aanleiding

De consequenties van de Corona epidemie zijn overal zichtbaar Diverse organisaties zijn bezig om

deze effecten in kaartte brengen Zo modelleert het RIVM verschillende verspreidingsscenario s om

de benodigde zorgcapaciteit beter in te kunnen schatten en heeft het CPB verschillende scenario s

gepresenteerd die mogelijk economische effecten beschrijven De vraag is wat deze epidemie

betekent voor gezondheid en zorg in brede zin nu en in de toekomst en hoe we in de toekomst

beter voorbereid zouden kunnen zijn op een dergelijke wereldwijde gebeurtenis Dit zijn vragen die

sterk raken aan studies die het RIVM uitvoert bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst

Verkenning VTV en de impactscan Preventieakkoord In de VTV wordt een brede inschatting

gemaakt van relevante maatschappelijke ontwikkelingen hoe deze volksgezondheid en zorg kunnen

beinvloeden en wat handelingsopties zijn om hier beter op in te spelen Deze vraagstellingen en

methodiek kunnen behulpzaam zijn om verkenning van de effecten van COVID 19 voor

volksgezondheid en zorg te doen

Uitwerking

Relevante vragen zijn

• Wat zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de uitbraak van de coronapandemie en

hoe hebben zij de uitbraak beinvloed

• Wat zijn de verwachte directe en indirecte gevolgen van deze pandemie voor

volksgezondheid en zorg

• Hoe kunnen we beter voorbereid zijn en beter anticiperen op mogelijke toekomstige

epidemieen en of pandemieen

Drijvende krachten achter de corona uitbraak en de impact daarvan op de maatschappij

Om de drijvende krachten achter zowel de uitbraak van de coronapandemie als de maatschappelijke

impact daarvan in kaart te brengen verkennen we diverse ontwikkelingen met behulp van de

zogenoemde DESTEP facto ren Demografie Economie Sociaal cultureel Technologie Ecologie en

Politiek institutioneel Deze ontwikkelingen spelen zowel op mondiale Europese als nationale

schaal Denk hierbij aan de toegenomen internationale mobiliteit sterke onderlinge economische

verbondenheid de rol van instituties en gedrag

Directe en indirecte gevolgen voor de Nederlandse volksgezondheid en zorg

Over de directe gevolgen van de corona epidemie in Nederland en daarbuiten worden we dagelijks

geinformeerd met nieuwe vastgestelde besmettingen en het aantal mensen dat overleden is Dit is

echter niet het volledige beeld Het ontbreekt aan gegevens die corona in een breder perspectief

plaatsen zoals cijfers over de effecten van COVID 19 op de ziektelast zorguitgaven kwaliteit van

leven gezondheidsverschillen regionale spreiding etc Ook andere gezondheidsuitkomsten

ontbreken zoals de impact van de pandemie op de mentale gezondheid en eenzaamheid onder

ouderen en jongeren Daarnaast kan er ook meer worden gefocust op kwetsbare groepen

bijvoorbeeld in relatie tot multimorbiditeit

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in wat we nu al kunnen zeggen over de uitbraak en

impact van COVID 19 en wat eventueel in een later stadium in beeld gebracht kan worden Dit

laatste geldt bijvoorbeeld voor de effecten van COVID 19 op zorguitgaven kwaliteit en



368892

toegankelijkheid van zorg Ook indirecte effecten van de Coronacrisis zoals stagnatievan de

economische groei of een economische recessie en de gezondheidseffecten daarvan bijvoorbeeld

een toename van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen daarvan kunnen pas met enige

zekerheid over een jaar of langer worden geschetst

Gezien de onzekerheid zowel wat betreft de vraag hoe lang de epidemie aanhoudt als ook wat

betreft de mogelijk effecten en het gebrek aan goede gegevens ligt het voor de hand om voor deze

verkenning een scenario aanpakte hanteren Hierbij kan gefocust worden op de nabijetoekomst 1

a 2 jaar of op een toekomst verder weg 10 a 20 jaar Wat komt er op ons af en hoe beinvloeden

verschillende mogelijke ontwikkelpaden van de corona crisis de volksgezondheid en zorg Hiervoor

zou idealiter samengewerkt moeten worden met de planbureaus CPB SCP en PBL

Handelingsopties

Inzicht in de drijvende krachten van de huidige coronapandemie en de directe en indirecte gevolgen

daarvan op de Nederlandse volksgezondheid en zorg en het doordenken van verschillende

scenario s helpt bij het beantwoorden van de vraag hoe Nederland beter voorbereid kan zijn en

beter kan anticiperen op mogelijke toekomstige uitbraken Waar zitten de bottlenecks in het

gezondheidszorgsysteem en waar doen zich kwetsbaarheden voor die wellicht versterkt kunnen

worden

Internationale vergelijking

De internationale context van de coronacrisis is evident Het gaat hierbij zowel om de vergelijking

van gezondheidsuitkomsten zoals ziekteverloop en mortaliteitscijfers als ook om het leren van

interventiestrategieen Waarin waren andere landen beter of slechter dan Nederland

Vervolg stappen

• In kaart brengen DESTEP factoren aftappen van verschillende projecten zoals nationaal

veiligheidsprofiel VTV

Inschattingen maken van directe en indirecte effecten op de volksgezondheid en zorg

gebruikmakend van het VTV model
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Concept besluitenlijst DR vergadering 24 maart 2020

telefonischAonwezig 10 2e

telefonisch10 2e 10 2e

Afwezig 10 2e

1 Mededelingen actualiteiten aanwezig10 2e

Omdat de bijeenkomst niet is gelukt via GoToMeeting zal BDR ervoor zorgen dat de

volgende keren alles tijdig gereed staat en werkt ACTIE hBDR

De DG meldt dat een kort geding is aangespannen tegen de Staat inclusief het

RIVM door een groep die van mening is dat er te weinig maatregelen zijn genomen

om de coronacrisis te bestrijden Onduidelijk is of dit geding door gaat

De DG meldt dat het CPB deze week komt met scenario s over de mogelijke

economische impact van de coronacrisis Hierover is contact geweest met het RIVM

Vanuit de woordvoering van het RIVM zal indien gevraagd een reactie gegeven

worden Afgesproken wordt dat er daarnaast geen losse reacties vanuit de

organisaties komen

De DG meldt dat er een bijeenkomst is geweest met MEET Strukton waar de pSG

over is ingel icht

meldt dat er mogelijk al deze week een persbericht uitgaat met

betrekkingtot afvalwatersurveillance op diverse locaties Uit de metingen blijkt dat

in de eerste week na de eerste positief geteste patient in Nederland het coronavirus

is aangetoond in afvalwater op een aantal locaties Omdat dit niet in het

10 2e

Rapportenoverzicht is opgenomen zal Arjen ervoor zorgen dat

I ACTIE■imedm hierover contact opneemt met

meldt dat er een petitie rond gaat in het land dat het RIVM

onvoldoende op corona test

meldt dat het rapport over Chroom 6 voor Defensie NS en de

gemeente Tilburg niet op 23 maart is verschenen maar 30 of 31 maart zal

verschijnen Dan vindt ook communicatie naar de betrokkenen plaats

meldt dat de gehoorscreening tijdelijk wordt uitgesteld om de

10 2e

hielprikscreening voorrang te geven

bezig is om

gedragswetenschappelijke kennis te organiseren en kanaliseren ten behoeve van

crisiscommunicatie en gedragsveranderingsinterventies in het kader van de

vult aan dat deze adviesgroep als nuttig wordt

ervaren in het Nationaal Crisis Communicatieteam en dat deze adviesgroep later

eventueel een plaats zou kunnen krijgen in nationale crisisstructuur

geeft een up date over de Rijkscommunicatie en geeft aan daar

erg tevreden over te zijn De aandacht verschuift nu meer naar het kabinet en

minder naar het RIVM en dat was de bedoeling

Naar aanleiding van een vraag van

vandaag een bijeenkomst zal plaatsvinden van deskundigen intern en extern over

de wiskundige modellen die in het kader van de coronacrisisbeheersing worden

gebruikt Deze is vanuit het RIVM geinitieerd om extra denkkracht in te kunnen

komt ook nog met een tekst in lekentaal ten behoeve van de

meldt dat

coronacrisis 10 2e

10 2e

meldt de DG dat er

zetten 10 2e
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communicatie over de werking van de modellen en de getallen De DR ziet graag in

de evaluatie van de coronacrisis meegenomen de samenwerkingtussen de

modelleurs omdat dit nu goed gaat en de DR dit graag bestendigd ziet

Naar aanleiding van het rapportenoverzicht constateert

sprake is van verwarring over wat wel en niet en wanneer gepubliceerd wordt Er is duidelijk

behoefte aan nieuwe procesafspraken Er zijn hiervoor 3 scenario s mogelijk

dat er in de organisatie10 2e

i We beschouwen dit als hetzelfde als een recesperiode wat betekent even niets

publiceren maar dat is niet gewenst

We varen onze eigen koers los van de opdrachtgevers maar dat is niet realistisch

We stemmen goed af met onze opdrachtgevers omdat we samen het

maatschappelijk belang dienen en kijken daarbij telkens een week vooruit De DR

kiest voor dit scenario De Centrumhoofden dragen hiervoor de

verantwoordelijkheid en moeten zorgen voor afstemming met de betreffende

opdrachtgevers Dan wordt afgestemd over de rapporten die eraan zitten te komen

over de vraag of een rapport wel of niet nu moet doorgaan en bij publicatie onder

welke voorwaarden In principe gaan we uit van normaal publiceren maar in

afstemming met de opdrachtgever kunnen we losser omgaan met de termijn van

vier weken

2

3

is bij C D de persoon waarmee dit verder afgestemd kan

worden De domeindirecteuren zullen dit in hun MT s terugkoppelen

2 Inhoudelijke discussie

02 165 20 Agenderen van kwetsbaarheden in kennisopbouw RIVM aanwezig

Het onderwerp is een deeluitwerking van de strategische prioriteit Voorbereid op de vragen van

morgen en wordt getrokken door

met urgentie op te pakken De DR bespreekt hoe dit het beste kan Daarbij moet vermeden worden

dat in Den Haag het idee ontstaat dat wij de coronacrisis hiervoor misbruiken Als voorbeeld wordt

genomen Programma 15 bij Cib waarin altijd al ruimte was voor kennisopbouw Dat heeft in deze

crisis zijn nut ruimschoots bewezen Bij stikstof en PFAS ontbrak dit juist en deze voorbeelden geven

goed aan wat daar het negatieve gevolg van is De DR wil zich met name op de positieve

voorbeelden concentreren en vraagt een inhoudelijke clustering te maken en het minder generiek

aan te vliegen Hierbij kan gedacht worden aan bepaalde stoffen medische hulpmiddelen

modeliering crisiszorg etc De voorbeelden moeten aansprekend zijn maar kunnen per

gesprekspartner ook varieren fiches maken De kansen op bepaalde dossiers moeten dus

gei nventariseerd worden Hierbij niet alleen focussen op crisisgerelateerde onderwerpen Na de

eerste ronde gesprekken zoals voorgesteld in de bijlage zullen ze worden aangescherpt De DR wil

insteken op de optie dat departementen er geld bij krijgen voor ons opdrachten aan ons of een

lump sum van de Eigenaar voor ons Dat betekent dat er nu niet ingezet moet worden op een push

aan opdrachtgevers dit in de opdrachten financieel mee te nemen dan blijft de taart beperkt juist

inzetten op het vergroten van de taart We moeten de departementen dus helpen dit op de Haagse

agenda te krijgen De voorliggende nota moet aangepast worden op het gesprek op 6 april a s in het

POpSG waarin ook een financiele onderbouwing moet zitten Daarnaast is het belangrijk om ook

V Z

I De DR onderschrijft dat nu het moment is om dit

waar nodig bij de gesprekken en voorbereiding te betrekken Directeur BV

zal contact leggen met TNO als bench mark en voor advies hoe zoiets het beste aan te pakken ACTIE

10 2e
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dBV FCC Ook intern moet uitgezocht worden in welke programma s zoiets al wel en voor welk

percentage en in welke dit niet geregeld is Om hoeveel procent gaat het dan en is de genoemde

20 dan te onderbouwen Neem hierbij de vraag mee wat er juist niet in een programma zit omdat

daar geen financiering voor is en waar het om domeinoverstijgende zaken gaat die om die reden

geen of onvoldoende financiering hiervoor krijgen bijvoorbeeld onderhoud modellen De DR ziet

hier een rol voor de AAM s om dit uit te zoeken ACTIE hBDR

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen stemt de DR in met de nota

02 166 20 Governance RIVM 2025

licht toe dat de nota is gemaakt conform de afspraak tijdens de strategische DR van

6 februari j l om in ieder geval de rol van BDR te verduidelijken De rol van C D zoals in de nota

verwoord zal nog aangescherpt worden

De DR waardeert het dat de onderlinge relaties en de rollen uitgewerkt zijn Echter het schema in de

nota roept verwarring op Afgesproken wordt dat het schema emit gaat Verder ziet de DR graag

toegevoegd de rol voor de leden van het MTRIVM reflectie geven en moet explicieter gemaakt

worden wat de taken en verantwoordeiijkheden zijn richting de lijn en hoe de verbinding met de lijn

vorm krijgt De Centrumhoofden en staf en afdelingshoofden hebben de grootste

verantwoordelijkheid als het gaat om de uitrol er moet dus sprake zijn van tweerichtingsverkeer

De Directeur BV heeft de verantwoordelijkheid voor de coordinate van de uitrol van

Resultaatgericht werken ten opzichte van de organisatie maar is binnen de DR de PH hiervoor

Met inachtneming van bovenstaande stemt de DR met de nota in en verzoekt de nota hierop aan te

passen

Aan hBDR wordt gevraagd naar de leidinggevenden te communiceren hoe het nu staat met de uitrol

van RIVM2025 en welke geplande activiteiten met leidinggevende door de coronacrisis nu tijdelijk

stil zijn komen te liggen en welke doorgaan ACTIE hBDR

10 2e

02 167 20 Opzeggen huur PSP

De DR stemt in met het voorstel de huur niet per 1 april 2022 op te zegen maar vraagt dBV de

volgende DR met een nota te komen waarin ook de financiele consequenties inzichtelijk zijn

gemaakt voor definitieve vaststelling De DR wil dat de OR geinformeerd wordt ACTIE dBV

3 Ter vaststelling

03 168 20 Ondervolmachtregeling RIVM

Akkoord
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03 169 20 Criteria ontvangst internationale delegates

Akkoord

03 170 20 Concept besluitenliist DR vergadering d d 17 maart 2020

Het concept zal op een punt nog worden aangepast en met die wijzing stelt de DR de besluitenlijst

vast

03 171 20 Actieliist

TKN

4 Wat verder ter tafel komt

De DR leden zullen ook niet op het terrein aanwezig zijn wanneer dit niet strikt

noodzakelijk is Dit geldt ook voor ondersteuners Dat betekent dat er meer op

afstand vergaderd moet worden

Het MTRIVM gaat de komende periode van een half uur naar een uur zodat er meer

ruimte komt om zaken goed met elkaar door te spreken ACTIE hBDR

Managers vallen niet onder de cruciale beroepen met uitzondering van die van

enkele centra zoals LCI en IDS Dat betekent dat als er sprake is van een zieke

huisgenoot ook managers thuis moeten blijven In het MTRIVM zal hier verder over

gesproken worden waaronder de consequentie van goede vervangers

De CFO geeft aan dat er op dit moment een impactanalyse wordt gemaakt van de

coronacrisis op de realisatie van onze begroting Hij zal dit naar de DR leden sturen

met het verzoek daar met de domeincontrollers goed naar te kijken en

commentaar naar hem terug te sturen ACTIE Domeindirecteuren

Alle aandacht is nu gericht op de bestrijding van het coronavirus maar veel ander

werk gaat bij het RIVM ook door moet doorgang vinden De DR wil hierin

prioriteiten stellen en dat volgende week bespreken Dat betekent dat er een

inventarisatie gemaakt moet worden van lopende zaken en besproken moeten

worden in de MT s Wat daar uit komt moet aan hBDR gemeld worden die zorgt

voor een nota hierover ACTIE Domeindirecteuren dBV hBDR Hierbij moet

aangegeven worden wat naar achteren geschoven kan worden maar ook wat juist

naar voren gehaald kan worden daar waar daar nu ruimte voor is intensivering De

dBV meldt dat de functieherwaardering voor managementondersteuners inmiddels

met enkele maanden naar achteren is geschoven De DR noemt voor de

inventarisatie in ieder geval al de volgende onderwerpen doorontwikkeling
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financiele functie voorgenomen reorganisaties integratie van FCC en OBP

voorbereiding nieuwbouw en verhuizing RIVM2025 Dekra audit

zal het portefeuillehouderschap van Voorbereid op de

vragen van mogen strategische prioriteit RIVM2025 tijdelijk waarnemen G232M

zal het onderdeel samenwerking met universiteiten hogescholen

hoogleraren en lectorenbeleid zo spoedig mogelijk afronden zodat daarop ook een

versnelling gemaakt kan worden

De DR wil de volgende vergadering graag stil staan bij de notitie van prof Paul t

Hart en daar de tijd voor nemen

10 2e

5 Collegiale toetsing vertrouwelijk
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De teksten in het communicatiebulletin geven in de meeste gevallen
letterlijk weer hoe media over het RIVM en of RIVM onderwerpen
berichten Dit is niet per definitie het standpunt of de zienswijze van het

instituut

Nieuwe ziekten en resistenties zoonosen

Nieuwe coronavirus

Cijfers Nederland 18 maart 2020

Sinds gisteren zijn 346 mensen positief getest op COVID 19 de ziekte die

veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus Daarmee komt het totaal

aantal positief geteste mensen op 2051 Onder hen zijn 485 mensen die in

de zorg werken zij worden vaker dan andere groepen getest Vijftien

patienten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID 19 In totaal

zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte De leeftijd van de

overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar In totaal zijn 408 patienten

opgenomen geweest in een ziekenhuis

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant

namelijk 759 personen Daarna zijn de meeste positief geteste mensen

gemeld in Limburg 265 en Zuid Holland 241

Cijfers European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Aantal positief geteste personen wereldwijd 194 909

Aantal overleden personen wereldwijd 7 876

Aantal positief geteste personen in de Europese Unie incl Verenigd

Koninkrijk 70 989

Aantal overleden personen in de Europese Unie incl Verenigd

Koninkrijk 3 309

Ook in de afgelopen dagen veel verzoeken van media aan het RIVM over

het nieuwe coronavirus Aanleidingen voor verzoeken zijn soms te
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herleiden naar bepaalde ontwikkelingen als de toespraak van premier
Rutte op maandag 16 maart de technische briefing aan de Tweede Kamer

op woensdag 18 maart waar onder andere

het kamerdebat op woensdag 18 maart over de gekozen maatregelen en

aanpak van het kabinet Daarnaast ook veel verzoek zonder directe

aanleiding
Hieronder voIgt een selectie van artikelen

10 2e uitleg gaf en

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte hebben diverse

media aandacht besteed aan de door de premier genoemde drie

scenario s Zo ook de Volkskrant Jacco Wallinga heeft namens het RIVM

een bijdrage geleverd aan dit artikel https www volkskrant nl nieuws

achterarond dit is het beqin van een lanq qevecht teqen het covid 19

we weqen de scenario s van rutte en het rivm~bdc81da8

Een van de weinige liohtpuntjes van de coronamaatregelen is dat ze de

luchtkwaliteit ten goede komen Op satellietbeelden en in metingen aan

het aardoppervlak in China en Italie is dat duidelijk zichtbaar Voor het

klimaat maakt het echter nog weinig uit zeggen experts tegen de NOS op

woensdag 18 maart Hierbij de link naar het artikel

https nos nl artikel 2327485 corona qoed voor de luchtkwaliteit effect

op klimaat noq beperkt html

Het RIVM triomfeert deze dagen niet alleen over de boer maar over alle

mensen en zelfs over God die ook machteloos zwijgend toekijkt Dat stelt

Max Pam in zijn column in de Volkskrant van woensdag 18 maart

https www volkskrant nl columns ODinie het rivm triomfeert niet alleen

over de boer maar over alle

mensen~bc7ca32d utm campaion shared earned utm medium social

8ujtm source email

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht gaan op grote
schaal een tbc vaccin inzetten in een poging hun zorgmedewerkers beter

te beschermen tegen het coronavirus Dit maken de ziekenhuizen

vandaag bekend Zo berichtte Nieuwsuur op woensdag 18 maart Hierbij
de link https nos nl nieuwsuur artikel 2327476 arootschaliq onderzoek

met tbc vaccin voor bescherminq teqen coronavirus html

Nederland moet er niet blind van uitgaan dat er groepsimmuniteit
ontstaat voor het coronavirus Daarvoor waarschuwt de WHO Ons land

en andere Europese landen moeten intensief blijven testen op Covid 19

Zo berichtte de Volkskrant op woensdag 18 maart in een artikel met als

kop ’WHO kritiek op Nederlandse aanpak Aura Timen heeft namens het

RIVM gereageerd op deze kritiek Hierbij de link

https www ad nl binnenland who kritisch nederland vaar niet blind op

qroepsimmuniteit~a99537fa

De steun voor premier Rutte is fors gestegen na de toespraak aan het

volk Ook is er veel vertrouwen in de aanpak van de overheid die de

premier in de toespraak presenteerde Dat blijkt uit onderzoek van

EenVandaag onder ruim 22 000 leden van het Opiniepanel uitgevoerd na

de toespraak
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Amerikaans onderzoek laat zien dat het coronavirus onder ideale

omstandigheden tot wel 72 uur intact blijft op oppervlakten van plastic en

roestvrij staal In heel kleine druppeltjes in de lucht zogeheten aerosolen

kan het een paar uur overleven De huidige hygieneadviezen sluiten daar

goed bij aan

De onderzoekers van het National Institute of Allergy and Infectious

Disease bepaalden hoelang deeltjes van het virus in het laboratorium

overleven in aerosolen en op oppervlakten van plastic roestvrij staal

koper en karton De betekenis van overleven is in dit geval dat het virus

nog in staat is zich in eellen te vermenigvuldigen Onder andere NOS heeft

hier op woensdag 18 maart een artikel aan gewijd Hierbij de link naar het

artikel https nos nl artikel 2327562 coronavirus kan daaenlanq

overleven op plastic en roestvrii staal html

Hierbij ook de link naar het wetenschappelijk artikel

https www neim org doi fu 11 10 1056 NEJMc2004973 guerv featured

home

Op donderdag 19 maart publiceerde De Telegraaf een column van de

hoofdredactie van de krant waarin wordt gesteld dat van een kennis en

onderzoeksinstituut waar het landsbestuur in crisistijd op moet bouwen

mag beter worden verwacht Hierbij de link naar de column

https www teleqraaf nl watuzeat 857516161 van het rivm maq beter

worden verwacht

Driekwart van de coronapatienten die overlijden is niet op de intensive

care van een ziekenhuis geweest Dat komt deels doordat

verpleeghuisartsen of huisartsen in samenspraak met betreffende patient
en familie besluiten om de zieke gelet op leeftijd of toestand niet lin te

sturen naar de ic De Volkskrant heeft hier een artikel over gepubliceerd

op donderdag 19 maart Aan dit artikel heeft

voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care NVIC en

hoofd ic van het Erasmus MC een bijdrage geleverd

Hierbij de link https www volkskrant nl nieuws achterarond driekwart

van overleden coronapatienten in nederland kwam nooit op intensive

care~b9c5660d

10 2s

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse

bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe

coronavirus Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en

hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt De test

wordt uitgevoerd op bloed van tienduizenden bloed en plasmadonoren
van bloedbank Sanquin Zo bericht het Algemeen Dagblad op donderdag
19 maart Hierbij de link naar het artikel https www ad nl dossier

coronavirus landeliike bloedtest om te zien of in nederland immuniteit

teqen corona ontstaat~ae8f611a

Cijfers RIVM Informatiepunt Telefonie

Telefonie
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Op zondag 15 maart hebben minister Slob Basis en Voortgezet

Onderwijs en Media en minister Bruins Medische zorg en Sport in een

persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd Alle scholen

kinderopvangcentra cafes restaurants en sportclubs in Nederland

moeten dicht De maatregel ging gisteren om 18 uur in en duurt in ieder

geval tot en met 6 april 2020 Dat geldt ook voor fitnesscentra sauna s

seksclubs en coffeeshops Medewerkers in het onderwijs en de

kinderopvang werken wel door ze vangen onder meer kinderen op van

ouders in onmisbare beroepen Ook gaan leerkrachten onderwijs regelen
voor kinderen die thuis zitten waarbij eindexamenleerlingen prioriteit

krijgen

In de komende weken wordt in Brabant onderzoek gedaan naar het

besmettingsrisico van jongeren en kinderen De uitkomsten van dat

onderzoek zullen meegenomen worden in het besluit wat er na 6 april met

de scholen en kinderopvangorganisaties gebeurt

De onderwijssector is blij met het besluit van het kabinet om scholen en

kinderopvangcentra te sluiten De afgelopen dagen was er veel

onduidelijkheid en die is nu weggenomen zegt de sector De schoolleiders

willen proberen de kinderen thuis nog zoveel mogelijk te laten leren

Alle bestaande maatregelen worden met een week verlengd tot 6 april
Ook wordt Nederlanders gevraagd om overal gepaste afstand van elkaar

te houden ook bijvoorbeeld in winkels De richtlijn hierbij is 1 5 meter
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aldus Bruins Hij voegde daaraan toe dat dit zeker niet de laatste

maatregelen zullen zijn Het kabinet bekijkt elke dag of er meer

maatregelen nodig zijn

Ook in het weekend van 14 maart en maandag 16 maart onverminderd

veel aandacht van de media voor het virus Vandaag met name veel

aandacht voor de afgekondigde maatregelen en de reacties vanuit diverse

experts partijen en de maatschappij Gezien de grote hoeveelheid

artikelen voIgt hieronder een selectie

Het leidde tot schrikreacties de uitspraak van bondskanselier Angela
Merkel deze week dat tot wel 70 procent van de Duitse bevolking besmet

zal raken met het coronavirus Maar ook het RIVM houdt er inmiddels

rekening mee dat de helft van de Nederlandse bevolking de komende

jaren Covid 19 krijgt zegt directeur infectieziektenbestrijding Jaap van

Dissel „Dat gebeurt niet in een paar maanden maar we zitten nu

wereldwijd in een pandemie Het virus zal bij ons blijven we zullen dit als

maatschappij moeten doormaken Zo berichtte NRC vrijdag 13 maart

naar aanleiding van een interview met Jaap van Dissel

https www nrc nl nieuws 2020 03 13 rivm baas helft nederlanders zal

uiteindeliik virus kriiqen a 3993743

Luister naar experts in plaats van hobby virologen en andere vage types
vol corona opvattingen Deze oproep door

in de Volkskrant https www volkskrant nl columns opinie luister naar

experts in plaats van hobbv viroloaen en andere vaae tvpes vol corona

10 2e in zij column

opvattinaen~b0b7e603

Siegfried Woldhek tekent elk weekend in NRC een man of vrouw in het

nieuws Afgelopen zaterdag tekende hij Jaap van Dissel

https www nrc nl nieuws 2020 03 14 man van de week iaap van

dissel a3993741

De Nederlandse aanpak waarbij niet het hele land op slot gaat en de

scholen openblijven is een van de slimste ter wereld Dit zei Ira Helsloot

hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in een

artikel op zaterdag 14 maart De nieuwe maatregelen waren toen nog niet

afgekondigd Zijn kritiek op de maatregelen is op maandag 1 maart door

diverse media weer herhaald Hierbij de link naar het artikel in de

Volkskrant https www volkskrant nl nieuws achterqrond hooaleraar

scholen sluiten dat zou zeker mensenlevens

kosten~bec59097 utm campaian shared earned utm medium social

utm source email

buiten verzoek
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Social Media

We krijgen steeds meer volgers erbij op onze accounts waardoor ook het

bereik enorm stijgt Het RIVM is op social media de afgelopen 7 dagen
106 478x genoemd en er waren 193 144 gerelateerde berichten Totaal

dus 299 662 berichten Het nieuwe coronavirus COVID 19 beheerst

praktisch alle discussies waarbij afgelopen week de sluiting van a lie

scholen en gesprekken over een eventuele lock down de meeste aandacht

trokken Twitter 134 083 Facebook 192 445 en nieuws 33 806

waren daarin de belangrijkste kanalen

Meest bekeken eigen berichten

Twitter 79 9k volgers Oproep om mee te doen met infectieradar 17 3

367 179 weergaves Alle corona berichten hebben een extreem goed
bereik

Facebook 41 7k volgers Melding dat website infectieradar niet werkt

17 3 131 086 bereikte accounts

Linkedln 26 9k volgers Overzichtvan maatregelen VWS 29 866

weergaves
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Instagram 17 4k volgers animatie nieuwe maatregelen 12 3 18 556

weergaves de dagelijkse updates over corona ziektegevallen hebben

gemiddeld 10 000 weergaves

YouTube 1 5k abonnees niets geplaatst

Wetenschappelijke publicities

Titel Tijdschrift AfdelingIssue Auteurs

Nieuwe ziekten en

resistenties

zoonosen

Anderson R M

Heesterbeek H

Klinkenberg D
f

Hollingsworth T D

How will country based

mitigation measures

influence the course of the

COVID 19 epidemic

Lancet 2020

advance online

publication ahead of

print

EPI
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10 2e
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10 2e

101 26
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101 28 10 2e

10 2e

10 26 10 2e

101 26

10 2e

10 2b

10 2e10 2e

10X26

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e 10X26 10 2e

From

Sent

Subject Request for feedback on upcoming AF meetings
Received

Corporate Governance Secretariat

Mon 3 30 2020 1 30 43 PM

Mon 3 30 2020 1 32 27 PM

Dear Colleagues

I am writing to ask for your views on the format content and timing of the next scheduled Advisory Forum meeting and also your

views on the need for further extraordinary Advisory Forum meetings on COVID 19 between now and the next scheduled meeting

As you will be aware it was originally intended to combine the May meeting of the Advisory Forum with the third ECDC Joint

Strategy Meeting involving Advisory Forum Management Board and Competent Body Directors and or Coordinators and that as

a consequence the Advisory Forum meeting would be limited to one day only In the light of the COVID 19 pandemic we have

postponed the Joint Strategy Meeting and will reschedule it once it is clearer as to when the current emergency situation will be

over

We consider that we should still convene a meeting of the Advisory Board in May or shortly after May as there are a number of

outstanding items that were deferred from the February meeting due to the need to focus our discussions on COVID 19 and

because it is likely that there will still be important COVID 19 related issues on which we would wish to seek your advice or on

which it would be important to exchange information It is also specified in ECDC s Founding Regulation that the Advisory Forum

shall meet not less than four times per year

My specific questions regarding the next scheduled Advisory Forum meeting are as follows

1 If the current emergency situation still exists at its present level in May 2020 should the next scheduled Advisory Forum

meeting be deferred until a later date when the emergency situation is substantially reduced

2 If the meeting is to be held in May or early June of this year should the meeting be arranged as face to face meeting in

Stockholm subject to travel constraints or as an audio conference

3 Should all or a large part of the meeting s agenda be devoted to COVID 19 topics see next question for potential non

COVID 19 topics

4 Should agenda items that have been deferred from the February meeting be dealt with through written procedure or

would they be better discussed in face to face or audio conference meeting These items include

a ECDC decision making tool for addressing emerging and re emerging infectious disease threats that are not under

EU wide surveillance

b Results and implications of laboratory capacity assessments EU LabCap survey

c Evaluations of EU EEA public health surveillance systems EPHESUS for i invasive bacterial diseases ii diphtheria
iii tuberculosis

d Composition of the Advisory Forum Preparatory Group
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In addition to the questions about the next scheduled Advisory Forum I would also like to seek your views on the possibility of

holding further extraordinary meetings to discuss COVID 19 topics Given the work pressures that everyone is experiencing and

the relatively low participation rate in the most recent extraordinary Advisory Forum meeting I would be grateful for your answers

to the following

1 What criteria do you consider appropriate for convening further extraordinary meetings on COVID 19

a A significant change in the emergency situation e g wide scale overwhelming of healthcare systems reversal of

current upwards trend in EU cases and deaths new scientific evidence on transmission control or prevention

b To discuss new ECDC risk assessments or guidance

c To exchange information and experience on a defined regular basis

d Other

I hope that you can find time to answer these questions which only require short responses so that we can plan Advisory Forum

meetings to best suit your needs as well as those of ECDC

Please respond with your answers to the questions above to ECDC Corporate Governance Secretariat

|@ecdc europa eu

Best regards

10 2e

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav ni s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone

www ecdceuropa eu

Fax 10 2e

ElaSF

Follow ECDC on f in ^

1 »ec c
200S 2020

Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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||^EEESH@rivm nl]To

From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 24 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel |
• RIVM dd viroloog tel

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

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

10 2g

10 2g

10 2g 10 2g

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2S

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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GGD Gelderland Midden gBrabant 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 12 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

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

jbuiten kantooruren

0 2g ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2g

I0 2g 10 2g

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

10 26 Clb RIVM 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 C2e |@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

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

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 47 59 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

10 2a Inmiddels is er in zeer

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia



369075

Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van^^^Q los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van^^^J zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel j
buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

10 2g

10 2g

10 2g 10 2g

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden ^g

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10K2S |@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

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

From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 39 AM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

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

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regiio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

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

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

t0 2g

10 2g

10 2g

io Zg

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant J |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden|

BE® Clb RIVM

10 2e 10 t2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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10 2« 103 29 10 2» 103 29 10 2«To

10 2e [j 10 2e

10 2o ||

10 2e 10 26 10 2e

10 2s

10 26

10 2e 10 2e

10 2b

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

| 0K2ti

10 2fi 10 2e

10 0 10 2e 10 2e 103 26 10 2e

10 2«

10 2e

|l
10K2e [i 10 2e

10 2e

1 10 2e

10 2e |i 10 26

10 26 |j 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

{10 2e

103 29

10 2s

10 2e

10W2fl

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2b

10 2e 10 2e

10 2e 10 2S

10 2 3

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc 10 2e

10 2e

10 2e [] 10 129

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

10X29 10 129

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

103 26 10 26 10 2e

103 26 10 29 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

101 29

10 2e 103 26

10 29

10 2e |j 10 2e

10 2e |i 10 129

10 129 10 129

1° P10 12

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b

101 29 10 129 101 29

10 2e

10 2e 103 26 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e |jg 10 2e 10 29

10X2e

10X29

@ecdc europa eu]Governance Secretariat

From

Sent

10 2e

Fri 3 13 2020 8 45 25 PM

Subject Re Next ECDC Advisory Forum meeting and ECDC paper on risk communication

Fri 3 13 2020 8 46 13 PMReceived

Til be on call as there s nothing else to do here in Ireland on St Patrick s day our national holiday
My green leprechaun suit will have to back in box

At least I don t have to drink green Guinness

Talk Tuesday

m

Dr |
AND for Public Health Child Health

HSE

Sent from my Samsung Galaxy smartphone

Original message
10 2e 103 29 @ecdc europa euFrom

Date 13 03 2020 20 40 GMT 00 00

To 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 2e

10 2e 10 29 10 29 10 2e

10 2e 10 29 10 29

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

101 29

10 10 2e

103 29 10 29

10 2e 10 2e

10 2e

10X29 10X29

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e I0 t2e

10 129 10 129 10 129 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2910 2e|10 2e

1 10 129

10 2e

10 2e 103 29 10 29 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

{10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

W 2e10 2S 10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

10 2e 10 2» 10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 2e10 26

I0 2a

10 2e

10 2B

10 2e

Subject Next ECDC Advisoiy Forum meeting and ECDC paper on risk communication

Dear Advisory Forum colleagues

I am sending you a document that ECDC has produced with the aim of supporting public health authorities in the Member States

during implementation of communication activities in relation to social distancing measures aimed at minimising the spread of

COVID 19 It provides five proposed key messages aimed at the public that highlight the urgency and value of such measures along

with supporting background information We have produced this in the light of feedback that you provided in one of our recent

meetings that the move from containment to delay mitigation would need to be communicated carefully This can be discussed at

our next extraordinary audio conference meeting of the Advisory Forum which we are proposing to hold in the morning of

Tuesday 17 March Further details regarding the meeting and howto join it will be sent shortly

Kind regards

^5c
European Centre for

Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu

10 2e

10X2e

SMS

10X28Phone

|@ecdceuropa eu10 2e

Follow ECDC on f ^ In fe

l^eoJc
200S 2020

Confidentiality Notice

If you are not die mtended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal

Need information and advice on COVID 19 Go to www hse ie coronavirus

IMPORTANT
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This e mail and any attachment contains information which is private and confidential and is intended

for the addressee only If you are not an addressee you are not authorised to read copy or use the e—

mail or any attachment If you have received this e—mail in error please notify the sender by return e

mail and then destroy it
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Re FW ECDC request ziekenhuisonderzoek dit Is wat ecdc zelf al had beantwoord doori

Jaap
Received

Wed 3 11 2020 1 09 06 PM

10 2« 10 2e app contact

Wed 3 11 2020 1 09 22 PM

Wordt daii naar ECDC doorgestuurd

Op wo 11 mrt 2020 13 36 schreef | |@iivni nl10 2 10 2e

Engelse tekst zie onderstaand bij TEST RESULTS

@rivm nlFrom

Sent^woeusda^nmaart 2020 12 13

10 2e 10 2e

[@rivm nlTo 10 2e 10 2e

@iivm nl

Subject ECDC request ziekenliuisonderzoek dit is wat ecdc zelf al had

Importance High

Cc

Hoi

Net^^^SesPr°ken Wat^^3net aangaf wat we door kunnen geven aan ECDC had ECDC zelf al vertaald van onze

website zie hieronder Dat zou dan voldoende moeten zijn

Communicatie wordt platgebeld doorjoumalisten die liet rapport ook willen liebben desnoods via WOB

Bijgevoegd nogmaals het eindrapport Precieze details over deze mw kunnen via Ffx

Gi 10 2»

Dear all

For die RT RRA

https www rivm nl en iiews result of randoiii saiiiple 4 hospital staff infected witli coronavinis

Nearly four per cent of die hospital staff examined in Brabant is infected with die novel coronavirus COVID 19 A

random sample by RIVM National Institute for Public Health and die Environment between 6 and 9 March reveals
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tins

Test results

From 6 to 8 March 1097 hospital workers were tested of which 3 9 per cent was indeed infected with COVID 19 Hie

percentages vary per hospital and are between 0 and 10 per cent Two hundred patients were also tested Of these

patients an average of 9 per cent was infected with the virus Again there are differences between hospitals The people
who were tested already had symptoms

Hospitals

RIVM canied out this research in close collaboration with the hospitals in the province Bravis Roosendaal Bergen op

Zoom Jeroen Bosch Den Bosch Bemhoven Uden Radboud University Medical Centre Radboudumc Nijmegen
Amphia Breda VieCuri Venlo Catharina Eindhoven Elkerliek Helmond Elizabeth Twee Steden Tilburg

Although Radboudumc and VieCuri are not located m the province of Noord Brabant they do have many employees
who live in Noord Brabant

ous transmittal

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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Inzet van een centrale Callisto database voor de bestrijding van SARS CoV 2 in NL

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b 10 2a 10 2eAuteurs

10 2a Centrum IDS

De sequences die wereldwijd worden bepaald van SARS CoV 2 worden gedeeld in de GISAID database In het breed

gebruikte Nextstrain programma worden deze sequenties inclusief een kleine set metadata geanalyseerd en in zeer

informatieve interactieve visualisaties publiek gepresenteerd https nextstrain org De data worden niet

dagelijks bijgewerkt de sequenties in deze database zijn niet allemaal even goed van kwaliteit en de metadata zijn

beperkt Hierdoor is de waarde van deze visualisaties voor de bestrijding van de uitbraak in NL beperkt

Zowel op het RIVM als op het EMC zijn virologen en epidemiologen met diverse tools de beschikbare sequenties aan

het cureren en analyseren om informatieve en betrouwbare visualisaties te leveren die gebruikt kunnen worden om

het verloop van de SARS CoV 2 uitbraak te duiden en te presenteren in bijvoorbeeld RT s OMT s publicaties en

nieuwsberichten

Bij IDS vir is een eigen besloten versie van de Nextstrain ingericht het Callisto platform waarin voor verschillende

virussen de Nederlandse sequenties worden geanalyseerd ontwikkelaars

Dit platform is heel geschikt voor het hier boven beschreven doel Met name in de volgende fase van de uitbraak

voorbij de piek kan dit ingezet worden in de opsporing van transmissies en nieuwe introducties in Nederland

Als voorwerk heeft^^^^al een Callisto omgeving ingericht waarbij hij de GISAID data van Nederland heeft

ingevoerd met dus nog de zeer beperkte set metadata die geupload wordt naar GISAID Hieronder een aantal

screenshots Callisto is ook direct te bekijken via http corona callisto rivm nl SARS COV2 N B uit beveiligings en

privacy oogpunt is het alleen toegankelijk vanuit de CAMPUS werkplek inloggen met de RIVM e account Daar is

het interactieve karakter van het platform te zien

101 29 10 2e
■en

De sequenties worden geanalyseerd via de zgn maximum likelihood en de resulterende boom kan fylogenetische

afstanden of afstanden in detijd sample date aangeven De takken en nodes kunnen worden voorzien van een

kleur op basis van de gekoppelde metadata in dit voorbeeld dus nog beperkt tot provincie en clade Op de takken

of nodes van de boom kunnen specifieke mutaties worden getoond Verder kan er ingezoomd worden op specifieke

clades of periodes etc voor meer gedetailleerde informatie Naast de boom worden kaartjes genereerd en plots met

daarop geidentificeerde mutatie hotspots in de Nederlandse SARS CoV 2 genomen

Dankzij het besloten karakter van deze applicatie kan er meer gedetailleerde data in dan nu in het openbare GISAID

gedeeld wordt Daarmee kan sequentie analyse substantieel bijdragen aan het inperken van de uitbraak

De meest noodzakelijke informatie die hiervoor gebruikt moet worden is op dit moment de plaatsbepaling Voor

toevoeging van 4 cijferige postcode of NUTS 3 code zouden we de stamnamen moeten koppelen met

Osirisnummers Toevoeging van Osirisnummer maakt ook dat EPI en LCI gemakkelijker de juiste case sequentie

kunnen herkennen

Om dit platform centraal in te kunnen zetten in de SARS CoV 2 bestrijding is het noodzakelijk om

1 dagelijks geiipdatet gecureerde alignment van de sequenties te genereren

o Alle NL sequenties een set references vanuit de rest van de wereld

Dagelijkse upload van een relevante subset metadata uit Osiris

Toegang tot het besloten Callisto platform voor medewerkers van RIVM en EMC
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Stay at Home guidance for households current guidelines illustrated

Criteria and guidance applied as of 17 03 2020

Incubation period maximum 14 days

Day 1 is the first day of symptoms
The 14 day period starts from the day when the first person in the house became ill

If you live with others and you are the first in the household to have symptoms of coronavirus then you must stay at home for 7 days
If anyone else in the household starts displaying symptoms they stay at home for 7 days from when their symptoms appeared regardless of what day they are on in the original 14 day isolation period
Household members who remain well stay in self isolation for 14 days due to maximum incubation period calculated from day 1 of first symptomatic person

Household members do not need to restart the clock if other members become symptomatic during the 14 days self isolation

DAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Person in

household

A 7 days from becoming ill

Exam

househi

i pie
old 1

7 days from when they became illB

✓C 14 days from person A becoming ill

✓D 14 days from person A becoming ill

✓A 7 days from becoming ill

Example
household 2

B 7 days from becoming ill

Vc 7 days from when they became ill

D 14 days from person A becoming ill

Key when illness started first day of symptoms

fallowed to go out again
■

Version 1 1 19 03 2020
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To ■minienvnriHl

|g@mini^^^
iminvws nl l ajminvws nll

|@rivm nl] I«l Ifeai@hva nl« MH31@hva nl1Cc m

10 2e 10 2e@radboudumc nr[| |@radboudumc nl]
10 2eFrom

Sent Sun 3 22 2020 11 59 18 AM

Subject Inzet gedragsexpertise met kernteaml
Received

Nationaal Kernteam Gedraasexpertise docx

10 2e

Sun 3 22 2020 11 59 19 AM

Om inschakelen gedragsexpertise in de strijd tegen corona zo snel moqelijk en op zo hoog mogelijk niveau te

krijgen ten einde de impact ervan te vergroten ziin KEMimfflggJ en ik dit weekend doorgegaan met de vraag

via EESSIhiernaar vanuit jullie IMKC ook met steun van DGV DG covidl9 naar ik begreep

Vrijdagmiddag een groep hoogleraren al om tafel en aan de lijn gehad bij het RIVM

Theoretisch kader in the making internationale kennis wordt dit weekend verder op een rij gezet En tussendoor

schakelen we ook meteen ad hoc op de vragen die via^^0 anochtend binnenkomen

Primair zetten we vanuit het kernteam

experts zowel vanuit Universiteiten hogescholen als GGD en en kennisorganisaties Vanuit het RIVM ondersteunen

we dit proces met een team gedragswetenschappers ondersteuners tevens coordineren_we_het verder inregelen
zodat de juiste mensen ook hier daadwerkelijk tijd in kunnen steken Tijd van

belangrijk

ook aanwezig[1G 2e

en ondergetekende in op snel schakelen met de beste10 26

hiervoor is zeer10 2e10 2»

Primaire linking pin voor communicatievraagstukken vanuit het NKC is 10 2»

Ik ga hierover ook contact zoeken met VWS beleid hoe ook die lijn goed aan te schakelen En reflectie te vragen op

ons voorstel om een Nationaal Kernteam Gedragsexpertise toe te voegen aan het landelijke COVID19 strijdplan

Intussen zijn we volop gestart en staat onze NKG app groep niet meer stiL

Lijst met experts wordt nu opgesteld op thema doelgroep zodat we vanuit NKG snel door kunnen schakelen

Succes tot spreeks mails apps

Met hartelijke groet
Mede namensl 10 2e

10 2e

H
■ lDr

Rijksinstituut voor Volksgezondhetd en Milieu RIVM | Centrum Gezondheid en Maatschappij
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven Postbus 1 postbak 30 | 3720 BA Bilthoven

10 2e 10 2e

10 2e 10 129 l@rivm nl I TwE 1Q 2e
10 2e

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Kennis attenderingen oa via deze twitter accounts @VZinfoNL @GezondlevenNL @GezondeschoolNL en @DuurzameZorg tips welkom
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[BffiSEM@rivrnn|] 3ZB3110 2» 10 2e 10 2cTo |@rivm nl |@rivm nl]
10 2e |j 10 2e @etz n 1

10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 6 13 28 AM

Subject FW Tesktvoorstel faecesdiagnostiek in labinf@ct
Received Wed 4 1 2020 6 13 29 AM

Bijgevoegd het tekstvoorstel voor de feces diagnostiek
aanvullingen10 2b

Groet

10 2e

Faecesdiagnostiek als onderdeel van SARS CoV 2 diagnostiek

Er zijn verschillende observaties van ernstig zieke patienten opgenomen in ziekenhuis IC waarbij op klinische en of

beeldvormende gronden een sterk vermoeden van COVID 19 is maar waarbij moleculaire diagnostiek op

respiratoire materialen bij herhaling negatief is

Bij sommige van deze patienten is SARS CoV 2 diagnostiek in feces ingezet en bleek in een aantal van deze

patienten daar wel positief

Daarbij zijn er meldingen van ernstig zieke patienten waarbij een gastro enteraal beeld op de voorgrond staat

Uit eerste onderzoeken lijkt dat fecesmonsters vooral later in de infectie nog positief kunnen zijn
In het ETZ Tilburg zijn 54 patienten verdacht voor COVID 19 maar PCR negatief in de gecombineerde keel

nasopharynx swab en die geen sputum kunnen opgeven een tweede keer getest middels PCR op keel

nasopharynx met daarbij feces Daarvan waren 37 patienten keel nasopharynx en feces negatief 3 keel

nasopharynx en feces positief en 14 keel nasopharynx negatief en feces positief Of de 37 negatieve patienten

geinfecteerd zijn met SARS CoV 2 blijft onzeker De fecesdiagnostiek leverde in dit kleine cohort vaker een

positieve diagnose op dan een tweede keel nasopharynx swab Helaas werd onvoldoende sputum ingestuurd om de

waarde van sputum versus feces met elkaar te vergelijken In een selectie van 100 opgenomen COVID 19 patienten

gaven slechts 13 patienten sputum op

Het gebruik van feces monsters bij sterke klinische verdenking en een negatieve diagnostiek uit respiratoire
materialen kan van toegevoegde waarde zijn voor het verdere beleid

10 2e 10 2e

10 2e

Centre for Infectious Disease Research Diagnostics and Laboratory Surveillance IDS

Centre for infectious Disease Control Cib

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

P O Box 1 3720 BA Bilthoven the Netherlands

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

Phone 31

Mobile 31

e mail ■

10 2e

l@rivm nldO 2e
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|@rivm nl] KMeQi@etz nlimaieQi@et7 nIV

amsterdamumcjTljhlMjflltsQJraisanaLiin nirMl

■[■Q3g2H@nvm ni]

10 2eTo m

v@sanquin nl]lamsterdamumc nll m

H@rivm nl]

|@lumc nl

Wed 4 1 2020 12 42 19 PM

From

Sent

Subject RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Received

m

Wed 4 1 2020 12 43 10 PM

Nog een aanvullende specifieke vraag van onze chemici hierover men stelt voor om een uitzondering te maken voor Calprotectine

hierbij wordt extractie lysisbuffer toegevoegd men wacht nog op info van de fabrikant over de samenstelling Deze bepaling zou

behandelconsequenties hebben

^^^kunnen we laten weten dat klinisch chemische labs geen BSL2 ruimte maarover het algemeen wel een klasse 2

kabinet hebben

Lijkt mij goed om hier een zin over op te nemen in een labinfact het LCI protocol over of het wel of niet in de straat kan en evt

alternatieven zoals in een klasse 2 kabinet zolang er staat dat feces op BSL2 niveau behandeld moet worden voert men de

chemische bepalingen landelijk niet uit lijkt het

Groeten

10 2e

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e 10 2»10X20

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2e 10 2e d0 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10X20

10 26 10 26

10 2e

10 26

1D 2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10K2« 10 2e
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10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2s 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 101 28 10 2s 10 2e

101 28101 28

10 28

10 2e 101 28 10 128

10 2s 10 2e

10 128 10 28

10 2e

10X28

10 2e 10 2e 10 2e

10 28 101 28 10 2e

Dubbel

10 2e

10 28 101 28 101 26 10 28 10 28

101 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 28 10 2b 10 2S

10 2e 10 2b

10 28 10 28 10 2« 10 2b

10 2e

10 128

10 2e 10 2e

10 2e 10 28
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e»10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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Dubbel
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To l@rivm nlm rn

From

Sent

Subject
Received

M

Thur 3 12 2020 1 21 50 PM

printjes gemaakt voor CMT concept advies 59e OMT COVID 19_AT
Thur 3 12 2020 1 21 51 PM

concept advies 59e OMT CQVID 19 AT doc

Het conceptadvies wordt nog op details aangepast is vertrouwelijk Ben in de mondelinge toelichting het

belangrijkste vergeten evenementen stop in heel Nl voor evenementen met meer dan 100 mensen is voorstel

OMT kijken wat de politiek ermee doet voor onbepaalde tijd

Groet 10 2e
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H@rivm nl]

|@rivm nl]

10» 2sTo l@rivm nl]

j@rivm nl]

m m M

i 2eCc

From

Sent Tue 3 31 2020 1 05 55 PM

Subject RE interpretatie voorstel

Received

H

Tue 3 31 2020 1 05 56 PM

Is dat een lioge Ct waaide maar een duidelijke curve Of een onzekere curve

Onzekere curves worden tijdens de validatie vail de bepalingen uitgesloten Orn die reden keb ik de tekst verandert in positief ipv twijfelachtig

10 2» @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 14 25

|@rivm nlTo m

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

|@rivm nl

Subject FW interpretatie voorstel

Hoi 10 2e

Ik ben doorgegaan in de versie van Harry

Groet

10 2e

10 2e 10 2e 5 a msterdamumc nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 38

Aan

Onderwerp FW interpretatie voorstel

10 [2e 10 2e l@rivm nl

fj Amsterdam UITIC
Universitair Medische Centra

edische Microbiologie Infecliepreventie

E amsterdaimumc nl I 020 10 2e 10 2e2610 2e

1Q 2e

10 2e10 2e l@rivm nl

10 2S 10 2S @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 12 21

rivm nl

MHsP
2

iO 2e 10 2e 10 2a 10 2b|@rivm nl l@amsterdamumc nl

Onderwerp RE interpretatie voorstel

Het behoeft nog wel wat vereenvoudiging

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 17 58

10 2e 10 2e 10 2e|@amsterdamumc nl

Subject interpretatie voorstel

Hoi
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Ik heb een voorstel gemaakt maar weet niet hoever ik moet gaan

Zie het voorstel in de attachment

Coronavirus Sarbeco

RdRP PCR

Negatief Negatief Negatief Negatief Positief Positief Positief

Coronavirus Sarbeco Negatief Positief Zwak

positief

Positief Negatief Positief Positief

E PCR

Negatief Negatief Negatief Positief Positief Negatief PositiefCoronavirus 2019

nCoV RdRP PCR

Conclusie Twijfel
herhalen

Ander

coronavirus

geen SARS

CoV 2

SARS

CoV 2

SARS CoV 2 SARS

CoV 2

geen

SARS

CoV 2

Hoe reeel zijn deze verschillende mogelijkheden
Less is more wat mij betreft

Ik heb gevraagd aan[f|22£^
morgen naar kijkt

© hoe zij het interpreteren net van toezegging dat hij er10 2e 10 {2aen 10 {2e

10 2e

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

VUrnc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nil dKciaimer
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To

issra
letzml] \ @sanquin nl]

@rivm nl]

m m i m

@lumc nll |@rivm nl]
r» m

From

Sent Tue 3 31 2020 1 18 20 PM

Subject Re Tesktvoorstel faecesdiagnostiek in labinf@ct
Received Tue 3 31 2020 1 19 18 PM

wendtner et al pdf

Ik vind het ook helder Wei zou er van mij ook nog we I gemeld mogen worden in aprte zin dat als er wel resp verschijnselen zijn in

de tweede week sputum de voorkeur verdient tov keel neus wat Dat is ook onze ervaring

Dit Plaatje vind ik trouwens altijd wel mooi patient D is interessant komt uit papertje van de Drosten groep

5
i— ti I if

I lit
■ a

a
6

f

■ sal ST1 I

1 1— if

S
ii

i §
x

Stool | Sert «Grl r iG ■ Fewr

Figure 2 Viral load kinetics seroconversion and clinical obse

cases Panels A to I correspond to cases 1 2 3 4 7 8 10 14 and 16 in

BShmer et al laecomoanvina manuscriotf Dotted lines limit of Quantification

ervati ons in individual

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e I0 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

Dubbel
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10 2e

10 2»

Dubbel
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

rn

Mon 3 30 2020 6 58 01 PM

RE aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen

Mon 3 30 2020 6 58 02 PM

Deze labs hebben een te laag BSL

Misschien is het goed als je voor het meer technische aspect morgen even belt met

collega die deze labinrichting regelt zij kunnen je hier eventueel meer over vertellJff
mijn10 2e10 2 en

101 2 10X29 @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 20 55

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

Subject RE aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen

To

Dank je

Kan je me vertellen waarom er alleen met afgedood materiaal worden gewerkt

10 2e

10 2e imkt 10 2e 10 29 @rivm nlVan

Datum 30 maart 2020 om 20 19 32 CEST

Aan

Onderwerp RE aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen

10 2e 10 2e lgrivm nl

Ik reageer vast op de punten in je mail zie onder De meer technische vragen over capaciteit en validatie kan ik

niet goed beantwoorden

Groetjes 10 2e

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 17 53

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@umcutrecht nlTo m 10 2e

rivm nlm

26 10X26 101 29 10 2e 10 2lumc nl \ l@lumc nl l@Tivm nlCc

10 2e @rivm nl

Subject aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen

Beste alien

Ik heb in dit documentje een paar zaken op een rij gezet mbt de covid diagnostiek door de 8 andere labs

Ik weet nog niet wat er is besloten in het OMT en of dat dit weer helemaal omver gooit

Er zijn m i een aantal punten van belang waaronder

• Welke afname materialen gaan er gebruikt worden

gaf aan dat het niet mogelijk is om verschillende afname materialen bij de GGD te gerbruiken voor

verschillende labs Wattenstokken direct in lysis buffer lijkt daarmee niet mogelijk maar ik neem aan dat

en maitssirlat oppakken
Afname in lysisbuffer is echt noodzakelijk de labs die nu worden ingezet kunnen alleen met afgedood
materiaal werken Dus daar zullen we een oplossing voor moeten vinden Materialen waaronder lysisbuffer
en buizen die moeten worden afgevuld zijn al besteld via de Taskforce Verdeling over afnamelocaties

kunnen we regelen zodra we weten wat de afnamelocaties worden

10 2e

10 2e

• De GGD als inzender en GGD doet afname van de wattenstokken de afstemming van het patienten systeem



369247

van de GGD HP zone en of het mogelijk is om de materialen op nummer te versturen aflezen van barcodes

etc daar weet ik het fijne niet van afstemming van de ICT van GGD met labs is nodig

Afstemming tussen GGD en ICT van de labs kunnen we doen zodra we weten dat afname via GGDen zal

gaan De IT ers zijn al bezig bestaande modules van bevolkingsonderzoek en tuberculose om te bouwen

Die zijn mogelijk ook te gebruiken door de andere drie labs mits dat ook Roche Cobas apparaten zijn

Uitgangspunt nu is dat de buizen vooraf worden voorzien van een barcodesticker dat bij het afnamepunt de

barcode van de buis aan de client wordt gekoppeld en dat deze door de Cobas4800 gelezen kunnen worden

Dit kunnen wij regelen

• Betrokkenheid van een arts microbioloog bij de resultaten is nog niet geregeld daarvoor graag overleg
binnen NVMM Idem met het interpreteren van de resultaten en gevolg van een resultaat als iemand negatief
is getest ga je dan aanbieden dat er bij blijvende klachten na x dagen nog een keer getest wordt of niet

Wellicht is dat besproken in het OMT

Hier heb ik geen informatie over goed dat hier afstemming over komt

Ik heb in geel aangegeven waar ik vragen over heb

Ik ben ongetwijfeld nog iets vergeten ik krijg graag commentaar

Wellicht is dit inmiddels allemaal alweer ingehaald als dat zo is hoor ik het ook graag

dartelijke groet
10 2e
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10 2e

10X26

10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

QMT en kamervraaen immuniteit en testtypen final docx

Mon 3 30 2020 1 55 10 PM

testen

Mon 3 30 2020 1 55 11 PM

Testen op Corona virus docx

covid19 eu recommendations on testing strategies v2 pdf

Vragen VWS 24032020 docx

Zoals vanochtend besproken is het ook de rol van het RIVM om helder te maken wat testuitslagen van verschillende

testen betekenen en wanneer testen nuttig ingezet kunnen worden Zou handig zijn om een documentje te maken

dat we na afstemming met NVMM naar het QMT kunnen sturen

B had iets gemaakt vragen VWS enUliHHlri heeft op vragen van VWS wat antwoorden geformuleerd OMT en

Kamervragen Vanuit de Europese commissie is er ook een document

Ik dacht uit te gaan van de vragen heeft iemand nu een infectie heeft iemand een infectie doorlopen En het van

daaruit aan te vullen uit de andere documenten Zie mijn voorzetje testen met daarin veel vraagtekens
Zouden jullie kunnen kijken of jullie hier chocola van kunnen maken

Groet 10 2e
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|@rivm nl] JHji 2To rivm nl]
I0 2e @rivm nljm

From IDS ddmicrobioloog
Sent Mon 3 30 2020 10 01 27 AM

Subject FW COVID 19 SitRep 30 03 2020

Mon 3 30 2020 10 01 28 AM

SARS CoV 2 viroloqische daqstaat rapport 20200330 1158 pdf

Received

10 2eFrom

Sent Monday 30 March 2020 12 01 27 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To LCI Voorwacht

Cc covid 19 surveill

10 2e

10 2S g 10 2e

10 2e g t0 2e

g 10 [2e

10 2e Ma manee

10 2e

10 2s

10 26 EJ
1Q 2» I0 2e t10 2a

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020

Beste collega s

Zoals beloofd hierbij de nagekomen virologische dagstaat van vandaag

Groeten

m

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 31

H0IgH@rivm nl

10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 11 45

To LCI Voorwacht |@rivm nl H
^|@rivm nl

|@rivm nl

H@rivm nl IDS ddmicrobioloog

|@rivm nl ^^^^

m M m

Cc covid 19 surveillance

@rivm nl

|glg| @rivm nl

i0 2e^rivm nl |
B@rivm nl E |@rivm nl

2s 10 2s|@ rivm nl H
H@nvm nl

|@rivm nlm Qj m

|@rivm nl

10 1|@rivm nl |@rivm nlH

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

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020

|@rivm nl

Beste collega s

De volgende documenten voor 30 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

• de SitRep incl dagverschillen
• opgeschoonde gegevens

» het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens

De virologische dagstaat stuur ik over enkele minuten na

Deze versie is voor jullie duiding zie ook onze voorstel^^idj [jg hieronder

De tekstuele verandering in het webrapport die we van

later mailen

doorkregen veranderen we in een versie de we iets1Q 2e
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Duiding

• Nog steeds is het zo dat het aantal overledenen IC en ziekenhuisopnames minder snel toeneemt dan je
zonder maatregelen zou verwachten

• In Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag
• In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames zich voort

• In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames Of er sprake
is van een toename of afname is niet goed te beoordelen mede door rapportagevertraging
• Met name in een aantal gemeenten In Noord West Gelderland en Zuid West Overijssel is de aantal gemelde
en overleden COVID 19 patienten naar rato van het aantal inwoners relatief hoog

Voor evt vragen EPI coronatelefoon

Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de

heeft vandaag telefoondienst10 2e

|@rivm nl mailbox10 2e

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30
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To irivm nl]
I@rivm nl1

|@rivm nl]
Cc

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 29 2020 3 58 15 PM

RE URGENT FW Vragen van VWS

Sun 3 29 2020 3 58 16 PM

Dank je wel 10 2e

Ik ga ernaar kijken Ik weet niet hoe eenvoudig het moet zijn of dat het ook diepgravend wetenschappelijk mag

zijn Als we laatste aanhouden moet iemand anders het dan mar vertalen naar de benodigde taal voor

beleidmakers

Mvg

10 2S

10 2e 1D 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 17 44

10 2» 10 2«l@rivm nl |@rivm nlTo

@rivm nlCc

Subject RE URGENT FW Vragen van VWS

10 2»Beste

Ik heb nog een paar opmerkingen aangebracht in het document van 10 2e 10 2sen

Ik denk dat PPV hier verkeerd wordt gebruikt en omdat we de voorafkans nog niet weten kan je dat niet

gebruiken
Hoeft denk ik ook niet het gaat over de sensitiviteit en de specificiteit in versehillende settings

En het is denk ik goed om aan te geven dat er grote individuele verschillen zijn in de immuunrespons slow en fast

responders en low and high responders waardoor je een marge moet aanhouden IgG IgM en IgA worden nu niet

apart benoemd ik denk dat vooral de combinatie van G met A of M van belang zijn om voldoende hoge sensitiviteit

te bereiken

Succes ermee

Groet

10 2e

From

Sent zondag 29 maart 2020 16 30

10 2e»

10 2e

10 2e

To
10 2bCc

Subject RE URGENT FW Vragen van VWS

Dank je

Voor zover ik weet gaat het in Singapore en Zuid Korea om tracking apps om verspreiding SARS CoV 2 gericht in te

kunnen dammen Dat heeft direct effect op verspreiding

Ik kan er nog bij zetten dat er ook nog andere apps zijn die voor zelf diagnose worden gebruikt Maar daar gaat
het nietom in Singapore en Zuid Korea

Mvg

Adam

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 10

To

10 2« 10 2» 5 rivm nlCc

Subject RE URGENT FW Vragen van VWS
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Hoi

10 2eMede namens bijgevoegd het commentaar

Ik denk dat voor alle drie de opties we duidelijk moeten maken dat

a Onbekend is wat de sens en spec van de testen die nu op de markt komen is

b Dat we minimale eisen hierin moeten opstellen voor de verschillende toepassingen bv hoge
betrouwbaarheid absoluut noodzakelijk als je wil beslissen of iemand op een coronavrije of coronapos afdeling
in een zkh gelegd moet worden Dat het dus kan verschillen per toepassing En bij sommige toepassingen
kun je sommige typen sneltesten niet gebruiken
c Dat dat in het lab moet worden vastgesteld wat het daadwerkelijk is

mede namens^^^^ heel gezellig weer in Bilthoven10 2eGr

10 2s 10 2b | 5 rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 33

10 2b 10 2e @rivm nlTo

Subject URGENT FW Vragen van VWS

Importance High

10 2eHoi 10 2een

Kun jullie even meekijken naar antwoorden hieronder Vraag is ook of we hier de formele aanpak van beantwoorden

kamervragen moeten volgen met gedegen literatuuronderzoek en vermelden daarvan of het kort houden zoals

hieronder of nog korter Heb jullie zo literatuur uit de mouw dan zou dat mooi zijn Het lastige is ook dat het

nauwelijks is te onderbouwen met harde kwantitatieve data uit eigen of gepubliceerd onderzoek

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 54

@rivm nlTo

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

Subject Vragen van VWS

Importance High

Voor het OMT morgen heeft VWS een fors aantal vragen gesteld over ondermeer diagnostiek en testbeleid

In overleg met^^^Jeg ik een aantal van die vragen aan jou voor het is niet nodig dat het hele OMTzich daar over buigt

Wil jij morgen antwoord geven op deze vragen Dan nemen we het mee naar VWS in de beantwoording

• Wat zegt de aanwezigheid van antistoffen over de opbouw van immuniteit

Antistoffen worden circa na een week na infectie met SARS CoV 2 in het bloed aangetroffen Er zijn antistoffen die

immuun maken en antistoffen die kortdurend helpen om een infectie op te ruimen De antistoffen die immuun

maken kunnen dat kort of langdurig doen en beschermen tegen infectie of verminderen de ernst van de infectie

Tegen het SARS CoV uit 2003 een verwant virus blijkt immuniteit tot wel 10 jaar te zijn Tegen MERS CoV en

minder verwant virus is dat korter tot 1 a 2 jaar Voor de seizoen coronavirussen die verkoudheid tot

longontsteking veroorzaken duurt immuniteit zo n 1 tot 3 jaar Daarna is opnieuw infectie mogelijk Voor SARS CoV

2 weten we nog niet in welke mate immuun makende antistoffen worden opgewekt en hoe lang die immuniteit

geven De mate waarin deze antistoffen worden opgewekt is ook afhankelijk van de ernst van de ziekte Een milde

verkoudheid zal dat minder doen dan een forse griep achtige infectie Kortom de aanwezigheid van antistoffen op

zich zegt niet alles over de aanwezigheid van immuniteit
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Kan iemand die het coronavirus heeft doorgemaakt en die serologisch positief is daarna nog een keer het virus krijgen of een rol

hebben in verspreiding

Uit de beschouwing bij de vorige vraag voIgt dat serologisch positief zijn niet altijd een maat is voor het niet meer

krijgen van een infectie met het virus Bij infectie en aanwezigheid van antistoffen wordt aangenomen op basis van

andere coronavirusinfecties dat de infectie minder ernstig zal verlopen en de uitscheiding van virus minder zal zijn
dan bij een persoon zonder antistoffen De bijdrage aan verspreiding is dan ook veel minder

• Wat is in dit kader de waarde van apps zoals deze gebruikt zijn in Zuid Korea en Singapore

Ik neem aan dat het om tracking app van positieve en vermoedelijk positieve patienten gaat Dat is mogelijk strijdig
met AVG Koppeling van zorgsystemen met uitslagen van onderzoek op persoonsniveau is hiervoor noodzakelijk
Naast zenden van alerts om uit de buurt te blijven van de persoon die in je buurt is zou er dan ook een systeem
moeten zijn om te kunnen handhaven als op ongewenste verplaatsing gereageerd moet worden De waarde wordt

door het doel en de wettelijke mogelijkheden bepaald

• Hoe betrouwbaar zijn sneltests en wat is de toegevoegde waarde van de sneltests die op dit moment beschikbaar zijn

Er zijn drie typen sneltests

1 Antistof sneltests in 10 tot 15 minuten antwoord deze kunnen aangeven of de infectie is doorgemaakt na

minimaal een week na aanvang van ziekte pas te gebruiken Ze zijn onbruikbaar of een acute infectie vast te

stellen Aantonen van antistoffen is circa 80 betrouwbaar en dus ook afhankelijk van wanneer toegepast na begin
ziekte De toegevoegde waarde is dat een screening op bijvoorbeeld hervatten van werkzaamheden na ziekte kan

plaatsvinden Bij positieve uitslag zijn er antistoffen en wordt verondersteld dat persoon immuun is Er moet wel

opgepast worden dat de persoon dan ook gen virus meer uitscheid Aanwezigheid van antistoffen relatief kort na

begin ziekte is geen garantie voor afwezigheid van virusuitscheiding Waarde is dus beperkt Er zijn veel van dit

soort testen op de markt

2 Antigeen sneltest in 10 tot 15 minuten antwoord deze kunnen aangeven of het virus aanwezig is bij een

patient in een monster uit de neus of de keel De betrouwbaarheid is beperkt gemiddeld 60 gebied 40 tot

80 geeft het een positieve uitslag bij een laboratoriumbevestigde patient Is de test positief dan kloptdat in

meer dan 90 van de gevallen Omdat er nog weinig van deze tests op de markt zijn is deze informatie van

beperkte waarde Is de test negatief dan kan de patient nog steeds een infectie met het virus hebben en is een test

in het laboratorium noodzakelijk De toegevoegde waarde is dat op laagdrempelig niveau een snelle screening

gedaan kan worden voor de triage van patientenzorg of uitsluiten om te werken in de patientenzorg De waarde is

beperkt omdat negatieve patienten zorgmedeewerkers alsnog in het laboratorium onderzocht moeten worden

3 Moleculaire sneltesten in 30 45 minuten antwoord itt laboratorium test die 3 4 uur kost Dit type sneltest geeft
met dezelfde betrouwbaarheid als een test in het laboratorium een antwoord op de vraag of een patient

geinfecteerd is Omdat bij de test een klein apparaat nodig is kunnen er niet heel veel testen tegelijkertijd gedaan
worden Dit type tests vindt zijn toepassing op EH tijdens nachtelijke uren op locaties die geen laboratorium voor

COVID 19 onderzoek hebben maar wel snel een juist antwoord willen hebben of en patient geinfecteerd is in

verband met juiste zorg

Voor alle drie de typen tests is een getraind persoon nodig om de test uit te voeren maar hoeft dus niet in het

laboratorium uitgevoerd te worden Voor de beoordeling en duiding van de betekenis van de uitslag is ook een

getraind persoon nodig Bij behandelingsperspectief van een patient is dat een arts microbioloog of iemand die

onder diens verantwoordelijkheid daarvoor geinstrueerd is

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

Office box 1 internal officebox 13 3720 BA Bilthoven The Netherlands

Telephone 10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Standpoint preoperative workup asymptomatic patients awaiting surgery mb vch Brink SSG JB RTB KS docx

Fri 3 27 2020 12 30 09 PM

RE preoperative workup
Fri 3 27 2020 12 30 10 PM

Hi 10X29

Added 2 more references I also agree that CT should be used in conjunction with PCR testing

Kind regards

10 129 MD PhD

101 29

National Institute for Public Health and Environment RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3720 MA Bilthoven | The Netherlands

T

M

I http www rivm n I

10 29 10 129 @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 12 23

10 129 10 29 |@rivm nlTo

Subject FW preoperative workup

Importance High

Dear

Can you comment on this document

asap there is a deadline at 14 00

10 29

10 28

10 29 101 29

10 29 10 2e 10X29 10 129

10 129 1O 20

Dubbsl10 29

[10 2e

10 29 10 29 10 29 10 2e

10 129 10 29

10 2s

10 2e 10 2e

10 129

10 129

10 129 10 129 10 29

10X29 10 129
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10 {2e 10 2b 10 2»

10 2e

10 2e l° 2e
Duhbpl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 {2e

10 2e]

10 2e

10 2e 10 2e
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Dubbel
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10 2»1To @rivm nrm

Slrivm nll B
@rivm nl] u

grivm nl]

10 2e 10 2eCc irivm nll @rivm nllm m

10 2e

10 2e |l 10 2e

10 2eirivm nl] |
B@rivm nl]

rivm nl]

|@rivm nl]
m[y m

From

Sent Fri 3 27 2020 10 51 12 AM

Subject RE Doorst Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek {zaaknummer
203594

Received Fri 3 27 2020 10 51 13 AM

101 28Hoi

Goed om de structuur te verhelderen Vervolgvraag is natuurlijk de bemensing wie zit er in de verschillende

groepen of draagt er aan bij en in het bijzonder wie van het RIVM

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 12 08^
Aan 10 2s

10 2e

@rivm nl

@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl0 26l@rivm nl

|@rivm nl

Onderwerp Doorst Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

| g rivm nlnj in m R]

|@rivm nl

203594
’

Dit is opzet structuur taskforce Project serologie en moleculair vallen daarbinnen Status is mij nog niet duidelijk maar zeer

verhelderend om het zo te organiseren

10 2a 101 28 10 28Van

Datum 26 maart 2020 om 09 59 49 CET

Aan

Onderwerp RE Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende ’Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

203594
’

10 2e 10 28 |@rivm nl

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e 101 28 |@rivm nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 09 57

Aan

Onderwerp FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

203594

101 26 10 26 10 2e
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10 2e 10 129 5 rivm nlVan

Datum 26 maart 2020 om 08 22 13 CET

Aan

Onderwerp FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

203594

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

Ter info mochten jullie de brief nog niet gezien hebben

t0 2» 1C 2e @minvws nlVan

Datum 26 maart 2020 om 06 52 49 CET

Aan

Onderwerp FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

203594

10X29 00 29 Privm nl

Ter info 10 2e is denk ik al op de hoogte
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

| ^^^^@minvws nl10 29Van

Datum donderdag 26 mrt 2020 12 11 AM

Aan

Onderwerp FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer 203594
1

@minvws nl10 2e 10 2e

Taskforce opdracht testen

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 29 10 29 @minvws nlVan

Datum woensdag 25 mrt 2020 8 45 PM

KBIBlpminvws nlIH 10 {2e [pminvws nl 10 2e 10 10 2eAan m

|pminvws nl

10 2e 10 2e |pminvws nl 10 29 10 2e @minvws nlKopie

Onderwerp RE Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer 203594

We hebben het aangepast naar opdracht zie versie in bijlage

10X29 10 29 Pminvws nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 18 41

10 29 10 2e 10 2e 10 10 29|Pminvws nl |Pminvws nl

10 29 10 29 10 2e|pminvws nl

Onderwerp RE Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer

203594

@minvws nl

Checkcheck dubbel check Is mandaat hier het goede woord Of is opdracht beter

Met vriendelijke groet

10X29

10 2e

10 29

10 2e

\ 5 minvws nl
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Secretarial

10 2«

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 17 15

Aan

m

10 2e 10 2e 10 2e {103 10 2«
■

|@minvws nl |@minvws nl

2s l Sminvws nl

H 10 2« 10 2b 10 2e@minvws ni l 5 minvws nl

Onderwerp Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Mandatering Taskforce diagnoistiek zaaknummer 203594

10 2s
Hoi

Hierbij de brief in bijlage zodat deze alvast aan de taskforce verstnurd kan worden vanuit^^^ Ik zet hem ook in

marjolein in de lijn

Weet me te vinden bij viagen

Greet

10 2e»

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]
From

Sent Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 38 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI B
• RIVM

• Erasm us MCJ

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10X2S

buiten kantooruren ^^^^^^®10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM ■ Clb RIVM

GGD Gelderland

GGD Hart voor BrabantHEH^ltEHSM Clb RIVM maiaa

Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM 10 126 Clb RIVM 10 126

Midden^^^ 10 l2e

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 H0 26 ■ Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan 10 2e

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viawPwSrivm nl

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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tETEfU ilW Murium nil

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 05 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI | ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar• RIVM 10 2e

• Erasmus MC 10 2s

buiten kantooruren10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM lalaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden^^
Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan 10 2e

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia^^rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 43 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de



369406

overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LOI ^
• RIVM

■ Erasm us MC

|ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

t10 2e

10 2e

10 2e

10 2a

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant]

DEB Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

10 26 ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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GGD Gelderland Middenjjgg]Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan 10 2e

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaw^rivm nl

Service

1Q 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

TfuS 3 f9 2060 11 i
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 56 AM

5 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

niet meervia LCI10 2S

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van pm over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

siuiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren

10 2e

behandelopties 10 2e
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI |
• RIVM

• Erasmus MC

| ook buiten kantooruren bereikbaar

j|ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Middenr^Q

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan 10 2e

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaweOrivm nl

Service

10M29 l@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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tffiTfU IIW Murium nil

IDS ddmicrobioloog
Thur 3 19 2020 9 42 57 AM

FW CONCEPT lab infact 30 SPOED Graag reactie voor 11 00

Thur 3 19 2020 9 42 58 AM

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

CONCEPT lab tnf@ct 3Q 4 docx

10 2eFrom

Sent Thursday 19 March 2020 10 42 57 UTC Q1 QQ Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To IDS ddmicrobioloog
Subject FW CONCEPT lab infact 30 SPOED Graag reactie voor 11 00

10 2e

Is een van jullie betrokken bij die aangekondigde uitwerking van het testbeleid

Verder wordt er gewerkt aan een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers weten jullie daar meer van

Groet

10 2e

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicates voor testen momenteel aangescherpt en

in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit van zorg aan patienten en kwetsbare personen

door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd blijft

Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak en wordt landelijk

afgestemd
Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regie s en ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale

zorgmedewerkers wordt een verschillend testbeleid gehanteerd
Tot nader bericht wordt verzocht het testen terughoudendheid toe te passen bij zorgmedewerkers die betrokken

zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

From

Sent Thursday 19 March 2020 10 32 44 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

10 2e

IDS ddmicrobioloog iiibfcBl10 2e 10 2eTo

Cc

Subject CONCEPT lab infact 30 SPOED Graag reactie voor 11 00

Beste collega s

Bijgevoegd het concept lab inf@ctbericht 30

Vanwege de implementatie testbeleid van patienten door huisartsen GRAAG JULLIE REACTIE VOOR 11 UUR

Deze tekst voor het testen bij patienten buiten het ziekenhuis is afgestemd met NHG en LHV

Het uniform testbeeld zorgmedewerkers en informatie over het her gebruik BPM en type mondmasker voIgt
mogelijk in een 2e inf@ct vandaag
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Met vriendelijke groet

10 2e

1Q 2eDr

1 ° 2e

LanaeujKe cooramave mjecnezieKteoestrijding LCI

t10 2a

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
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To irivm nr

Cc |@rivm nl]iJ

From

Sent Sat 3 21 2020 4 13 33 PM

Subject RE opzet NKG

Received

Nationaal Kernteam Cnsiscommunicatie Qpzet ml JB docx

Sat 3 21 2020 4 13 33 PM

10 29Mooi werld

Zie wat suggesties in de bijlage

Wat ik nog een beetje mis is een korte weergave dat er al vanaf gisteren een verbinding is gemaakt met NKCC

mede op hun verzoek Daarmee wordt duidelijk dat we niet alleen wat aanbieden maar dat we dat doen op basis

van een vraag

Als jullie morgen nog even willen sohakelen weet je me te vinden

Gr

Met vriendelijke groeten

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 3i m

l@rivm nlm

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

10 2»10 2« @rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 16 27

|@rivm nlTo

10 2a |@rivm nlCc

Subject opzet NKG

Als je al even mee wilt kijken om maandag te gaan gebruiken ri VWS

Morgen maken we er nog een slag op wellicht

Wat betreft website voor databronnen corona

daar stromen de tips op binnen Maandag gaan we hier nu heel rap op doorschakelen bij ons

heeft dit op twitter en linkedln al aangekondigd10 28

10 2eGroet
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tTTEfU ilW Murium nil

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 59 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 03o| ookbuiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010|m]£^B

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabarf^^]^ GGD Gelderland Midden BBEH 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

1Q 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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P nl]d0 2e 10 2e f10 2eTo @rivm nl] rivm nl]
10 2e j 10 2e

10 2e |] 10 2e

10 2e M

@rivm nl]

H@hvm nl]Cc

From

Sent Fri 3 13 2020 2 13 48 PM

Subject RE Serologie SARS CoV 2

Fri 3 13 2020 2 13 49 PMReceived

Vanuit IIV kunnen 2 virologen bijgeschakeld worden voor bv test vergelijking
Indien handig kan daar ook analytische capaciteit bij

10 2e 10 2een

10 2e 10 2« @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 15 09

2e 10 2e 10 2e 10 2»l@rivm nl |@rivm nlAan

10 2e|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nlCC m

Onderwerp FW Serologie SARS CoV 2

Zo meteen maar even de lead gepakt Nu de volgende stap hoe dit vorm te geven Wil daar graag meteen KMfe

bij betrekken omdat we al bezig zijn met serologie voor pop studies niet zozeer primaire diagnostiek en meer

serumpanels sowieso welkom zijn
Ik ga dit even opvolgen intern om te kijken hoe we dit efficient kunnen oppakken intern Ok

10 2SFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 15 06

^|@lumc nT^H
|@rivm nl

10 2e I0 2e|@lumc nl l@ rivm nlTo [m

10 2S |@rivm nl @erasmusmc nlm

Cc nvmm nl

Subject RE Serologie SARS CoV 2

10 2e

We zijn hier inderdaad al naar aan het kijken en eea in kaart aan het brengen Vanmiddag hier besproken dat we

inderdaad eea centraal willen gaan valideren In samenwerking met labs die serum panels kunnen leveren zou

inderdaad welkom zijn
We komen er op terug

Groet 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

1Q 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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Dubbel
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 27 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuls

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment 10 2a

10 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

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

buiten kantooruren 010^^^Q

10 2e

I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM ■

H Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2s |@rivm nl
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 11 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weehstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^Q

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

{ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e

10 2e 10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

1Q 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

l@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 05 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 03o|
• RIVM dd viroloog tel 030 |

I0 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

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

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010 | 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2b ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e10 2«

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2a |@rivm nl
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10 2e 10 2«To irivm nil @rivm nl]

|@rivm nl] H10 2e 10 2eirivm nl] @riym nl m

irivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

[TO

Sun 3 8 2020 10 33 49 AM

Subject Antw Update 2 snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Received Sun 3 8 2020 10 33 49 AM

Dag 10 2e

Dat loopt goed
Succes

Groet

10 2e

@rivm nlVan

Datum 8 maait 2020 om 09 55 06 CET

Aan

10 2e 10 2e

Onderwerp Update 2 snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

t

|@iivm nl m 10 2e

10 2e

Hoi

PAMM heft inmiddels besloten toch vol mee te draaien voor de verzoeken uit VieCurie en Elkerliek Dit betekent dat

er geen diagnostiek voor deze zkh studie naar RIVM zal gaan vandaag
Ook hoeven we geen koerier te sturen om op te halen

geen extra belasting hierdoor op de admin

10 2a
groetj

10 2eFrom

Sent Saturday 7 March 2020 20 38

10 2« 10 2e 10 128 10 28 10 2e 10 2e 10 2eTo

10 2e 10 2e 10 2e

Subject Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Beste alien

Een puntsgewijze update mbt de steekproef COVID 19 onder zkh medewerkers in zkh in Brabant

1 ^^Jheeft vandaag een aantal zkh gemobiliseerd via de bestuursvoorzitters van deze zkh

2 Naast de contacten die we gisteren gehad hebben met de OALs in Brabant heb ik nav^^^inspanningen
vandaag contact gehad met een reeks zkh Hieronder voigt de stavaza mbt 8 deelnemende zkh

3 Elisabeth twee steden zkh contact

doel is 100 300 mw met milde klachten Zij gaan zelf testen We ontvangen maandagochtend de data

heeft ze voorzien van primer probes mixen PCR master mix en swabs

AM en mmm gaan morgen swabben10 2b

10 2e
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4 Catharina zkh contact

maandagochtend de data

5 Elkerliek zkh contact

AM Zij leveren data aan vanuit hun huidige beleid We ontvangen10 2e

Zij gaan morgen eea in werking zetten mbt samplen
mw met lichte klachten Doel 50 100 swabs RIVM hoortzsm ofze de swabs moeten testen ofdatze gebruik maken

van PAMM Ik hou dit uiteraard in de gaten en ga hem morgenochtend meteen vragen ofhet RIVM lab ingeschakeld
wordt

10 2e

6 Vie Curie zkh contact Zij hebben vandaag al 25 mw geswabt en naar

PAMM gestuurd Morgenmiddag bij de dienstwisseling hopen ze een vergelijkbaar aantal te swabben Afgesproken
dat we om 17 00 een koerier ter plaatse hebben die die monsters naar RIVM brengt geschatte aantal 25 voor

diagnostiek Dit omdat PAMM een lange doorloop tijd heeft en de data niet maandag aan het begin van de middag

gereed kan hebben Intern IDS wordt overlegd wanneer deze getest worden en ingevoerd worden in de admin

zodat de data maandag begin vd middag beschikbaarzijn
7 Bravis zkh contact

het tekort aan swabs adresseren Z gebruiken hiervoor eigen voorraadswabs met de beiofte dat RIVM hen begin
aankomende week swabs sturen

8 Amphia zkh contact

krijgen maandag de resultaten hiervan tot en met zondag 9 maart

9 Jeroen Bosch zkh contact

data aan uit cohort patienten oj^j^EJ^ aaijaij gesampled was voor sneltest influenza

10 Bernhoven zkh contact

data aan uit cohort patienten op de SEH waarbij gesampled was voor sneltest influenza

10 2e

| Zij hopen 150 mw te swabben en te testen na de verzekering dat wij10 2e

AM Zij hebben reeds testbeleid van mw met milde klachten We10 2e

10 2e Zij hebben geen capaciteit om speclaal te samplen maar leveren

l0 2e Zij hebben geen capaciteit om speciaal te samplen maar leveren

Ik heb overal aangegeven dat we ook graag willen sequencen en dat dat bij EMC gebeurt voor deze studie Dit zal ik

nogmaals doen als ik ze morgen een template stuur om hun data in te vullen

Indien er vragen zijn hoor ik dat graag

hartelljke groeten 10 2e
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 09 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

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

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2»

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010]

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM

Gelderland Midden

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb10 2e10 2e

RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 55 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 01

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

10 26 Clb RIVM 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

|10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres |@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To irivm nl]
l@rivm nll 10 2eCc M

10 2e51 @rivm nn |
|@erasmusmc nl]

•rivm nl]

|@erasmusmc nl]
|@rivm nl]

m mm m

From

Sent

10 2e

Fri 3 6 2020 4 02 28 PM

Subject Re feedback brief aan 4 OALS in Brabant voor 17 15

Received

e mail opschalinqslabs Brabant OMT docx

Fri 3 6 2020 4 03 52 PM

HOI

Omdat veel lekt tegenwoordig zou ik deze mail neutraler opsteUen Verder hebben we afgesproken dat we meteen zouden

sequencen om te zien of de positieven allemaal in het desbetreffende cluster vallen Zie aanvullingen
even in de cc omdat we denk ik meerdere van de genoemde cases al hebben aangezien ze liier gediagnosticeerd of

geconfinneerd zijn
Ik denk eigenlijk dat het handiger is aid

10 2» 10 2een

de mail stuurt met cc aan een contact bij Rivm en onze dienstdoendej 10 2e

Ik zu een bereikbaarheidsnummer aangeven

10 2e

@rivm nl wroteOn 6 Mar 2020 at 16 27 10 2s I0 2e

10 2een

Bijgevoegd een pre final versie van de e mail aan de vier OALs in Brabant waarmee we reeds

telefonisch contact gehad hebben PAMM Microvida Jeroen Bosch en elizabeth twee steden zkh

De initiele versie van hebben we aangevuld op basis van wat we te horen kregen vanuit de 4 OALsC10 2«

1 Er is geen capaciteit bij JB ZKH en PAMM om een specifieke studie in te richten Zij gaven het volgende aan

2 PAMM heeft reeds 184 mw getest waar van 1 positief Van deze groep had een gedeelte blootstelling aan

een bewezen patient maar het grootste gedeelte was testen van medewerkers met klachten maar zonder hoog
risico indicatie goed werkgeversschap testen ter geruststelling
3 JB ZKH 20 mw getest met klachten en epi link waarvan 1 pos

Dan

4 Bravia test reeds als standaard ziekenhuisbleid Verwacht Maandag resultaten te hebben van 300 mw op

dit moment zo n 100 getest waarvan 7 positieven

5 Elizabeth twee steden zkh verwacht dit weekend het gevraagde te samplen en te testen Wei offciele

uitnodiging noodzakelijk zie attachement voor voorstel

Signaal dat we nu opgepikt hebben is dat er verschillen zijn in Brabant vergelijk bv eindhoven met Breda

Graag jullie commentaar op bijgevoegde brief voor 17 15 ook voor en

10 2Gr

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

e mail opschalingslabs Brabant OMT docx
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tTTEfU ilW Murium nil

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 44 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

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

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

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

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

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 03oj
• RIVM dd viroloog tel 030

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

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

buiten kantooruren 010 ^^^^J

10 2e

10 2e

[10 2a

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

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

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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|@rivm nl] JHjTo rivm nl]
m m

iriym nl]
From

Sent Tue 3 3 2020 2 19 58 PM

Subject FW CONCEPT {Lab inf@ct 23
Tue 3 3 2020 2 19 58 PM

m

Received

10 2eFrom

Sent Tuesday 3 March 2020 15 19 57 UTC Q1 Q0 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

1° 2«To m m [y

fjj0

ICEPT Lab inf@ct 23Subject RE

10 2e verder geen opmerkingenEens met commentaar van

Groet

10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 14 49

10 26 10 26|@rivm nl jB@rivm nl

l@rivm nl

|@rivm nlTo m m m m

|@rivm nl

|@erasmusmc nl

@rivm nl M

m m M

W@erasmusmc nl j
|@rivm nl

m0 m 0

|@rivm nl Qm 0 m 0 0

|@rivm nl

Subject RE CONCEPT Lab inf@ct 23

10 2sMooi bericht

Bij in voorbereiding zou ik zeggen

• Advies overquarantainozorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Adviezen over COVID 19 patienten voor verpleeghuizen en thuiszorg te vroeg liever er uit

Dank

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2b 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2b10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e [ia] 2ej

10 2b

Oubbel

10 2b
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Dubbel
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|@rivm nl] JHjTo rivm nl]
■ivm nl]

From

Sent Tue 3 3 2020 1 53 23 PM

Subject FW CONCEPT {Lab inf@ct 23

Tue 3 3 2020 1 53 23 PM

CONCEPTHab1inf@ct 23 ItMeairinrx

Received

10 2sFrom

Sent Tuesday 3 March 2020 14 53 22 UTC Q1 QQ Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna
10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 28 10 2« I0 2e

Subject RE CONCEPT Lab inf@ct 23

Hoi 10 2e

I0 2gHierbij suggestie informeren over acute tijdelijke tekorten afnamematerialen voor

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2 10 2e 10 2e»

10 2»

10 2e

10 2e 10 2e 110K2

10 2e 10 2e

10 2e

10 2»10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e]

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Dubbe
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To rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

m

Tue 3 3 2020 1 36 48 PM

FW CONCEPT {Lab inf@ct 23
Tue 3 3 2020 1 36 49 PM

10 28From

Sent Tuesday 3 March 2020 14 36 48 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To m

Cc 0

Subject RE Lab inf@ct 23

Hoi 10 2e

Voor het stukje over FFP1 vs FFP2 kan ik op de NVMM site geen achtergrondinfo ter onderbouwing vinden het

stukje met info over het coronavirus bestaat vooral uit verwijzingen zie onderstaande screenshot en verder

hebben ze links naar diverse mediaoptredens en de Kamerbrief

Ik zie het ook nog niet op de LCI pagina staan

Informatie over het coronavirus
28 1 2020

Voor informatie over het coronavirus COVID 19 verwijzen we u naar het RIVM

https www rivm nl nieuws actuele informatie over coronavirjs

Hier vindt u ook vragen en antwoorden over dit virus

Informatie voor patienten en tips om besmetting te voorkomen vindt u op Thuisarts nl

Reisadvies vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Terug naar overzicht

Betreft de zin Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 omdat er naar

een aantal bestaande geneesmiddelen wordt gekeken zou ik het formuleren als Er zijn nog geen medicijnen
geregistreerd voor de behandeling van COVID 19

De link naar de LCI pagina moet nog worden ingevoegd bij meer informatie

Het diagnostiek algoritme bijlage 1 is nog van de situatie van alleen centraletestlabs dat moet worden aangepastnu de

opschalingslabs van start zijn gegaan

Groet

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2o 10 2» 10 2»

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2s
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10 2e

Dubbel
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Z» 10 2eTo iH@rivmjTll
@rivm nl] 9 2

Sjrivm nll

10 2eCc @rivm nl] |@rivm nl]
m

From

Sent

m

Tue 3 3 2020 8 37 55 AM

Subject Re Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Tue 3 3 2020 8 37 56 AMReceived

Past in ander geval kiiidje waarover gedoe is Van ouders die pos zijn Twijfelachtig resultaat kindje door GGD prima
opgepakt door RIVM op Twitter gepresenteerd als positief Gisteren diverse afhames breed getest Kindje heeft rhinovirus

infectie die aanhet genezen is Misscliien wat SARS CoV 2 RNA gesmiffeld van ouders en daaidoor twijfelachtig signaal

10 2eFrom

Sent Tuesday 3 March 2020 09 18 49

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo

Cc

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Om 12 um’ bespreken

|@rivm nlVan

Datum 3 maart 2020 om 09 04 31 CET

Aan

10 2e 10 26

Srivm nl

Sii viniil

Ondervverp RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid ta v informeren LCI RIVM

10 2e 10 2e m

|@rivm nl[1Q 2e

I|0 2S g 10 2e

10 2e

10 10 2e m

7 i ivm n

@rivm nlCC 10 2e

Die ene persoon was als contact in beeld was en had klachten In het eerste monster was alleen bij EMC de E gen

PCR in 1 van de 2 monsters positief met Ct 35 2 Bij het doorgeven van de uitslagen heb ik geadviseerd om bij
aanhouden klachten nogmaals te bemonsteren Het 2s monster is positief maar alleen in keel en ook weer Ct ruim

boven de 30 Er zit 1 dag tussen de monsternames Geeft info over het beloop van de infectie Vandaag 2

materialen met 3 dagen ertussen vanuit streeklab Haarlem

De resultaten Van EMC en de opschalingslabs moeten we wel ergens registreren in UNILAB opmerkingen veld

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 22 49

10 2b l@rivm nl l@rivm nlTo m m [n m

j@rivm nl10 2e|@rivm nl |

^B@rivrmnl
|@rivm nl

|@rivm nl

10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

|@rivm nlCc

De bezetting op de pat adm is smiddags klein 1 persoon en controleren van de invoer zal dan niet lukken daar

moeten ze dan versterking bij krijgen denk ik

Voor het ids corona respons overleg morgen

Ik was nieuwsgierig en heb even gekeken met desktop intell Hoeveel pos corona en hoeveel pos influenza 14

corona pat in unilab 24 pos pat influenza

Er is er een bij die eerst influenza pos is in de keelwat

corona pos is

Bij die pat is de geboortedatum van het eerst monster verkeerd in unilab gezet het moet 1995 zijn heb ik niet

goed gezien bij de controle fout van mij sorry

10 2g 10 2gen later afname datum 29 2
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From B
Sent maandag 2 maart 2020 21 20

10 2s

10 2« 10 126 10 2« 10 2e 10 2«To

Cc

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Met gevaar dat ik plank helemaal missla Monsters die ene dag na 14 00 tot volgende dag 10 00 binnen komen

worden om 10 00 uitgepakt en kunnen dan ingevoerd worden Idem wat tussen 10 00 en 14 00 binnenkomt 14 00

uitpakken en daarna zelfde dag invoeren Dus voor einde werkdag Dan kunnen we het goed bijhouden

Mvg

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 19 35

10 2e 10 2e

10 2e

10 2erivm nl ksrivmmbTo [n m

101 29 10 129

| 5 rivm nl B

rivm nl B |@rivm nl

10 129|@ rivm nl l@rivm nlCc

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

10 2eHoi

Misschien ook goed om meteen na te denken over de invoer van de gegevens voor monsters die later binnenkomen

Is met de pat afgesproken dat ze worden ingevoerd op dezelfde dag En gecontroleerd

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 2 maart 2020 om 18 53 05 CET

10 2erivm nl rivm nlAan m m

10 2e 10 2eg rivm nl |
l@rivm nl

■rivm nl |
@rivm nl

|@rivm nl

10 2el@rivm nl @rivm nlCC

Onderwerp RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Hoi

Mee eens Ik weet ook niet waaromdat er nog niet in staat Ik geeft het door aa de LCI

10 2»Gr

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 18 33

|@rivm nl B

rivm nl rivm nl

10 |@rivm nl |@rivm nl

0 2e @rivm nl

10 2eV |@rivm nl @rivm nl

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

10 2sHoi

Dit gaat op zolang iedere positieve bevinding van een opschalingslab door een van de twee centrale labs wordt

geconfirmeerd maar het is toch de bedoeling dat na een aantal bevestigd correcte uitslagen was het 10 neg en 5

pos de confirmatie van het betreffende lab wordt losgelaten Dan gaat de beschreven procedure niet meer op Is

het niet handig de procedure voor de nieuwe situatie ook vast uit te schrijven is natuurlijk niet zo ingewikkeld het

opschalingslab moet hetzelfde doen de gegevens van de positieve doorgeven aan de LCI het is niet te voorspellen
hoe snel dat punt bereikt zal worden toen ik ruim een week geleden op vakantie vertrok waren er in Nederland nog

helemaal geen positieve patienten
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Groet

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 18 12

Tivm nl rivm nlAan m m m m m

10 2e5 rivm nl |
I 5 rivm nl

rivm nl |@rivm nl

5 rivm nl

10 2e 10 2e|@rivm nl

Onderwerp Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Urgentie Hoog

privm nlCC

Hoi

Bij deze wat we vanochtend bediscussieerd hebben Deze afspraken gaan per direct in

10 2eGr

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2a 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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10 2«

10 2e | 10 2e

10 2e f 1D 2e [
10 2e

C10 2a

2aTo Irivm nll l@rivm rll

f@rivm nll B10 2ei@rivm nl]
©rivm nl] H

|@rivm nl]
irivm nl]

m

Cc |@rivm nl] |@rivm nl]
m 2

From

Sent Mon 3 2 2020 8 39 54 PM

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

Received Mon 3 2 2020 8 39 54 PM

Wat^^^aansnijdt is inderdaad nu al complex We hebben nog niet goed geregeld dat expliciet vastligt in UNILAB

en of Excel van welHal^ve positieve en negatieve confirmaties ontvangen en registreren en gegevens uitwisselen

met EMC Ik heb^^^^
wordt geeft uitslag door aan LCI niet IDS of ErasmusMC Toch En idd naar verwachting is punt snel bereikt

waarbij lab niet meer hoeft te laten confirmeren

daar al wel over gesproken maar is nog niet geregeld Lab waarvoor geconfirmeerd10 2e

Mvg

10 126

10 2eFrom

Sent maandag 2 maart 2020 21 14

10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo M m tjj m

101 26 10 2eH@rivm nl

|@rivm nl [
l@Tivm nl

|@ rivm nl

|@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject RE Diagnostiek COVID 19 bij IDS RIVM en ErasmusMC beleid t a v informeren LCI RIVM

|@rivm nlCc

Staat al we in lab inf@ct en is eerder al gecommuniceerd met labs

10 2e 10 2e

101 26

10 126

10 2e

101 26

10 126

10 2e 10 26 10 2e 10 126

10 2e 10 2e 10 26 10 26 10 2

10 2e

10 2b 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

101 26

10 26

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 26

10 126

101 26 101 26 101 26 10 2e

101 26

10 2e 101 26



369662

10 2e 10 2S

10 2e

10 2« 10 2e

10 2b

10X28 10 2e

10 2e 10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2b no 2

10 2e 10 2e 10 2b

10 2b

Dubbel

10 2e
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 21 58 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

1° 2g• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw NB10 2e

10 2g

• Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

10 2g

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM i^^op 10 2»

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

buiten kantooruren

10 29 ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar1C 2s

10 2e 10 29 |

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

10 2e |@rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|@rivm nl] M51To |@rivm nl]
Tivrn nl]

From

Sent Mon 3 2 2020 1 07 30 PM

Subject FW CONCEPT {Lab inf@ct
Mon 3 2 2020 1 07 31 PM

Idocx
Received

10 2eCONCEPT Lab inf@ct 22

10 2sFrom

Sent _Mondayf 2 March 2020 14 07 30 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To 10X2e 10 2610 2e

Subject RE COMCEPT Lab inf@ct

I0 2e
Dag

Bij deze verdere afgestemde inbreng van IDS

Met vriendelijke groeten

I0 2e

10 2s 10 2e

10 2b 10 2b

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2» 10 2» 10 2e 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2s

10 2e10 12 1

Dubbel

101 26
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2e 10 2eTo |@rivm nl] ©rivm nl]m

2eFrom

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 5 33 29 PM

FW testbeleid ter info extra labs interpretatie stuk

Tue 3 31 2020 5 33 29 PM

PREFINAL Testbeleid patienten en zoramedewerkers met klachten passend bii CQVID 19 HR310320 Ll docx

GAP analyse extra laboratoria 31Q32Q2Q f3Lxlsx

31032020 interoretatievoorstel covidtesten docx

Ter info

Ik heb vandaag veel tijd gestoken in overleg met de HPV labs het GAP stuk van en overleg met deze en gene

waaronder 10 2e

Ik heb de documenten allemaal op R bij kenrgroep gezet

Het is denk ik wel goed in verband met de recente persconferentie om het beleid te lezen

Ik stuur separaat de informatie over de HPV labs etc

En ik heb de interpretatie aangevuld moet het nog afmaken voor de zwakpositieven
Doe ik nog maar niet nu

Groet

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 18 29

1° 2e

10 2e 10 2»To

Subject RE testbeleid

Beste 10 2e

Dank je voor het overzicht

Als ik de aantallen zie gaat het om gigantische hoeveelheden 650 000

Hebben jullie ook nagedacht over de triage wie gaat beslissen of er ook echt getest moet worden

Ter overweging
Ik denk dat het essentieel is dat er een arts microbioloog meedenkt met het testbeleid

En het niet alleen ter info sturen

Niet dat het met mij moet worden overlegd je kan ook kiezen voor een andere AM bijvoorbeeld een COMmer

maar ik denk dat wij toegevoegde waarde hebben

Groet

10 2e

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 50

I0 2s

10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject FW testbeleid

Beste alien

Hierbij
Groet

10 2e

10 2» 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 16

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject testbeleid
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Bij deze met wat aantallen erbij

Met vriendelijke groet

10 2»Dr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e
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2«To |@rivm nl]m

2eFrom

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 5 23 31 PM

RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Tue 3 31 2020 5 23 31 PM

IMe ik ook niet

10 2e

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 19 22

10 2e

10 2eTo

Subject RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Je moet wel een bepaalde load hebben om te kuimen kweken Ik weet niet zo hoe dat in rioolwater was

@rivm ni

Datum 31 maait2020 om 19 20 10 CEST

Aan

Onderwerp RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Van 10 2e 10 2e

2jrivm nl10 2e I0 2e

Zeker is het een ander ding
Maar misschien geeft het wel aan hoe goed er gekweekt kan worden door de studie die JL noemde

Want als je het wel uit rioolwater kan kweken is het wel gek dat je het niet uit feces kan kweken toch

10X20

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 19 15

10 2e

10 2eTo

Subject RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Nee niet gevraagd Is denk ik ook een ander ding dan het punt van de klinisch chemici

|@rivm nl

Datum 31 maart 2020 om 18 52 16 CEST

Aan

Onderwerp RE Een 2de vraagje hebbenjullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Van 10 2e 1Q 2e

@rivm nl10 2e 10 2S

Hoi

Heb je nog nagevraagd of het mogelijk is om de rioolwater monsters die positief waren te kweken

Kan ook een indicatie zijn
Ik weet niet wie dat project trekt weet wel dan |

die weet het vast ook

erme bezig was je zou |kunnen vragen10 2e10 2e

Of I
10 2e

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 03

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@lumc nlTo 10X2e

Subject RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Tja dat was ook een beetje mijn insteek naar hem ze gaan er nu over nadenken hebben dat blijkbaar tot nu toe

nooit gedaan
Misschien kunnen we ze een beetje in de goede richting meehelpen

Groet

10 2e

Sent Tuesday March 31 2020 4 59 PM

From 10 2 1
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10 2e 10 2e 10 2e l@Iumc nl 1O 20 10 2sTo 10 2»

Subject RE Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Bij ons werken ze op mijn advies van 1 5 mnd geleden niet buiten een veiligheidskabinet met feces Ik weet ook niet of feces

besmettelijk is Kan me herinneren dat ik ergens een bericht had gelezen dat de kweek gelukt was andere pogingen allemaal

negatief Ik vermoed dat het weinig besmettelijk is Heel vroeg id ziekte is de feces vaak nog negatief Als je wat verder zit id ziekte

zijn er wrsch al antistoffen id feces die het virus binden

Maar in het algemeen vind ik dat klinisch chemische labs vaak zo microbiologisch onveilig werken dat een beetje extra veiligheid

geen kwaad kan

Mvg
10 2S

10 2e @ a msterdamumc nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 16 35

2»l@rivm nl |
|@lumc nl

@sanquin nlAan

l 2ek®lumc nl

|@rivm nl

Onderwerp Re Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Voor wat het waard is in die studie die stuurde is het nooit gelukt om uit feces te kweken

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Date Tuesday 31 March 2020 at 16 33

l@etz nl II0 2e

^gmsterdamumc nlx^^To

|@lumc nl j m

l@rivm nl10 2e

Subject Een 2de vraagje hebben jullie ervaring met onderstaande vraag van klinsich chemici

Dag alien

10 2eIk kreeg via

materialen Het blijkt dat in de huidige corona crisis de klinisch chemici in Nederland gestopt zijn met het

verwerken van feces materialen omdat ze zich zorgen maken over het infectie risico

|een vraag van een klinisch chemicus uit het EMC over het verwerken van feces

In de labs worden de monsters nog wel in BSL 2 opgewerkt invriezen ontdooien in buffers maar vervolgens

gewoon op tafel verwerkt totdat het de analyse apparaten ingaat Omdat de materialen in buisjes zitten met een

dopstopper kan dit bij openen leiden tot bv spill Opmerkelijk is dat dit blijkbaar nooit eerder een probleem is

geweest bv noro

Hij kwam zelf met optie UV C op basis van een studie uit 2004 waarbij in en celkweek gekeken is naar het

inactiverend vermogen

Zijn vraag aan ons is concreet is zijn er mogelijkheden om het klinisch materiaal bij binnenkomst op het lab zo te

inactiveren dat het gewoon verwerkt kan worden let wel het gaat om alle feces monsters niet alleen die van

COVID 19 verdachte patienten

Ik heb dit aan

chemiscus

voorgelegd en zij komen tot het volgende uit mail naar de klinisch10 2S 10 2een

Beiden geven aan dat UV C niet toegevoegde waarde is in een klinisch materiaal als feces De stra ing dringt niet

voldoende door om het hele materiaal voidoende af te doden

Een test op een cellijn kan je dan ook niet zo maar extrapoleren naar een feces monster

Het meest effectief is verhitten bv tot 70 graden maar ik kan me voorstellen dat voor de bepalingen die jullie doen
dit niet altijd een werkbare oplossing is

|en maifealye als reeel gezien Vooral bij het10 2eHet infectierisico door het openen van de buisjes werd door\
gebruik van stoppen moet je verwachten dat er materiaal ook als niet zichtbare druppeltjes aan de rand kan

zitten wat mogelijk op handen handschonen of werktafel terecht komt Dit isn natuurlijk een eventueei probleem
voor de persoon die met het materiaal werkt maar deze kan het ook ongemerkt doorgeven via de handen of via

een vervuild werkblad
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Ook zijn er wel aanwijzingen voor aerosolvorming hoewel daar wat minder overeenstemming over is en die

aerosolen kunnen weI langer inde ruimte blijven hangen en anderen besmetten

Al met al niet veel opties anders dan zo veilig mogefijk werken totdat de buisjes in de analyse apparaten gaan Is

het mogelijk om de buizen te ontdoppen in een flowkast en ze dan veiligf bv in een beschermende box naar het

analyse apparaat te brengen

West je iets over de procedures in de andere kiinisch chemische labs Ze \werken aHernaal outer Sbe2

Hebben jullie in je ziekenhuizen labs ervaring hiermee

Ik hoor het graag het lijkt me sowieso goed als zij hier een uniform beleid op ontwikkelen

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 £2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e 10 2» 10 2e

Dubbefe

10 2e 101 28

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2« 10 2e

10 2e 10 2s 10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2S 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2e 10 2e

10 2e 10 2b

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e
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10 2e

Dubbel
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||im@etz nl]10 2« 10| 2eTo I@rivm nl1 |@rivm nl] gjl
10 2s

0Q 2e II 0 2e

10 2e[M@sanquin nl]
@amsterdamumc nl]

@lumc nl| |@lumc nl]
m

10 2e

10 2eFrom

Sent Tue 3 31 2020 2 10 02 PM

Subject RE Tesktvoorstel faecesdiagnostiek in labinf@ct
Received Tue 3 31 2020 2 10 02 PM

Ik heb nog een klein vraagje

Met stuk over

Daarbij zijn er meldingen van ernstig zieke patienten waarbij een gastro enteraal beeld op de voorgrond staat

Moet dat zijn Daarnaast

En zijn de fecesmonsters bij die patienten waarbij een gastro enteraal beeld op de voorgrond staat vooral later in

de infectie nog positief

Gaat het hier alleen over ernstig zieke patienten dus niet naar feces kijken als er alleen sprake is van een mild

ziektebeeld

10 2e

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 16 01

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10X29 |@lumc nl 10 2eTo 10 2e

Subject RE Tesktvoorstel faecesdiagnostiek in labinf@ct

10 2eHoi

Kleine tekstuele suggestie in rood

Data ter onderbouwing zou mooi zijn als het lukt maar als het niet op tijd lukt voor de Labinf@ct zouden we het

nog in de diagnostiekbijlage van de LCI richtlijn kunnen opnemen

Paar vragen

Respiratoire materialen kan zowel keel neusswab als dieper materiaal sputum BAL betreffen Adviseren we de

feces pas te proberen als ook diepere respiratoire materialen negatief zijn of niet beschikbaar zijn of laten we dat

aan de lokale en patient specifieke situatie over

Weten we of mensen met gastro intestinale klachten vaker feces positief zijn zowel in relatie tot respiratoire
materialen als in vergelijking tot patienten zonder gastro klachten

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10| 2e 10 2e 10X2

10 2e

10 2s

10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbsl
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10 2s

101 29

Dubbel
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10 2« j
10 2e I1H2 I 10X20

{10 2a M

10 2eTo Q rivm nl]
10 2eCc |@rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

2Q2QQ421 interpretatievoorstel covidtesten docx

Tue 4 21 2020 1 08 53 PM

RE Antw Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

Tue 4 21 2020 1 08 53 PM

10 2eBeste

Excuses voor de vertraging in mijn reactie

Inmiddels is de situatie op veel labs wat veranderd de meesten gebruiken nog slechts 1 target meestal het E gen

Ik weet niet war jullie bij de HPV labs op uit zijn gekomen

Ik stuur je een versie waarbij het aantal targets bij de interpretatie in het midden wordt gelaten
Ik heb ook en recente referentie toegevoegd

Mbt de discussie of een uitslag direct naar een patient kan worden gestuurd
Ik denk dat er een principieel verschil is tussen uitslagen van bevolkinhgsonderzoeken als die negatief zijn is het

klaar dan hoef je ook geen contact tot de volgende keer en een Covid uitslag afhankelijk van de indicatie voor

het onderzoek moet je naar het resultaat kijken en een interpretatie geven

En bijv besluiten om iemand na een paar dagen opnieuw te testen

Een arts kunnen raadplegen is denk essentieel een mw moet ergens met vragen heen kunnen ook in het

weekend

Ben benieuwd hoe het verder gaat
Als het niet helder is hoor ik het graag

nmpj
10 {2e

From 10 2e

Sent^riamdag20 april 2020 08 35

To

Cc

Subject FW Antw Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

I0 2e
Dag

Eerder stuurde je mij alvast bijgevoegd concept voorstel voor de interpretatie van Covidtesten om alvast over na te

denken

Graag zouden we binnen de 5 HPV labs ook van een dergelijke werkwijze gebruik willen maken

Vandaar mijn vraag of er misschien al een definitief document beschikbaar is

Alvast bedankt voor de informatie

Hai^^jke groet
10 2e

10 2e

RIVM Centrum voor BevolkingsoiiderzoektPB 49 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M 31 0 6 | Kamei
t0 2eT 31 0 301

Werkdagen

1 ° 2e mMV riMii nl

10 2e

Will u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naarkanker
Abonneer u dan op de nieuwsbrief
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart2020 19 55

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Antw Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

To

10 2eBeste|
Hierbij het interpretatie stuk dat nog geheel niet klaar is maar alvast om over na te denken

Ik spreek je morgen En hoop dat het dan duidelijk is wat de rol van de GGD is

Groet

From

Sent dinsdag 31 maart 2020 09 47

10 2s

To i

f10 2aCc EB
Subject RE Antw Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

Hoi 10 2e

Fijn dat ik je vanmiddag mag bellen ik bel je dan graag om 15 00 uur

Met de meer technische aspecten bedoel ik het documentje van gisteren waarin jij een paar zaken op een rij gezet
mbt de covid diagnostiek door de 8 andere labs

Ik heb die van gfiaiaDidooraestuurd gekregen en zou die graag even met je doornemen

Tot vanmiddag

Harteliike groet
10 2e

10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek PB 49 | Postbus 1 I 3720 BA Bilthoven

T 31 0 30

WerkdagenH

10 2e 10 2eM 31 0] | Kamer 10 2e ffWjrimnl
10 26

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkeiingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Abonneer u dan op de nieuwsbrief

10 2e 10 2e privm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 09 28

rivm nlTo

10 2« 10 2«l@rivm nl @umcutrecht nlCc

Subject Antw Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

Je kan me bellen ik ben vanaf 15 00 bereikbaar en beschikbaar

Voor echt heel technische details ben ik niet de geschikte gesprekspartner wat voor technische vragen gaat het Dan kan ik het

voorbereiden

10 2e

10 2e 10 2a @rivm nlVan

Datum 31 maart 2020 om 09 12 16 CEST

Aan 10 2e 10 2e privm nl
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10 2e IMS 10 2e 10 2e 10 [2S 10 2e| SJrivm nl M

Onderwerp Vragen over omzetten BMHK labs voor Covid 19

5Jumcutrecht nlCC

10 2eDag|

Ik hoorde via dat je een aantal technische vragen suggesties hebt bij de inrichting van de

screeningslaboratoria baarmoederhalskanker t b v Covid 19 analyses
Na afstemming met

wisselen

Ook heb ik nog een aantal vragen over de beoordeling van Covid 19 analyses die ik graag aan je voor zou willen

leggen
Zou ik je daarvoor vanmiddag tussen 14 00 16 00 ergens mogen bellen Ik heb je mobiele nummer van|
gekregen
Alvast bedankt

zou ik daarover graag in de loop van vandaag verder met jou van gedachten10 2e

t0 2e

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkiugsontlerzoek PB 49 | Postbus 1 3720 BA Biltlioveu

www rivm nl10 2e10 2aT 31 0 301
Werkdagen|

M 31 0 61 Kamel]
10 2e

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naarkanker
Abonneeru dan op de nieuwsbrief
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To [flHOM@rivm nn

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 3 54 56 PM

FW aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen sorry was jou vergeten
Mon 3 30 2020 3 54 56 PM

200330 Inzetvan 8 laboratoria CQVID19 docx

From 10 2e

10 2eTo 10 2e

@lumc ni

Subject aantal zaken over 8 andere labs voor COVID testen

10 2e 10 2eCc

Beste alien

Ik heb in dit documentje een paar zaken op een rij gezet mbt de covid diagnostiek door de 8 andere labs

Ik weet nog niet wat er is besloten in het OMT en of dat dit weer helemaal omver gooit

Er zijn m i een aantal punten van belang waaronder

Welke afname materialen gaan er gebruikt worden

lUiHfegigaf aan dat het niet mogelijk is om verschillende afname materialen bij de GGD te gerbruiken voor

verschillende labs Wattenstokken direct in lysis buffer lijkt daarmee niet mogelijk maar ik neem aan dat^
en^^^jdat oppakken

De GGD als inzender en GGD doet afname van de wattenstokken de afstemming van het patienten systeem
van de GGD HP zone en of het mogelijk is om de materialen op nummer te versturen aflezen van

barcodes etc daar weet ik het fijne niet van afstemming van de ICT van GGD met labs is nodig

Betrokkenheid van een arts microbioloog bij de resultaten is nog niet geregeld daarvoor graag overleg
binnen NVMM Idem met het interpreteren van de resultaten en gevolg van een resultaat als iemand

negatief is getest ga je dan aanbieden dat er bij blijvende klachten na x dagen nog een keer getest wordt of

niet Wellicht is dat besproken in het OMT

Ik heb in geel aangegeven waar ik vragen over heb

Ik ben ongetwijfeld nog iets vergeten ik krijg graag commentaar

Wellicht is dit inmiddels allemaal alweer ingehaald als dat zo is hoor ik het ook graag

Ha rteliike groet
10 2e
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2« 10 2eTo |@rivm nl] ©rivm nl]m

2eFrom

Sent

Subject
Received

actieliist 26 03 2Q2Q docx

Wed 3 25 2020 4 20 04 PM

FW Signalen voor morgen Donderdag is het signaleringsoverleg in T 0 19

Wed 3 25 2020 4 20 05 PM

Ter voorbereiding van het SO van morgen

Er komen nog steeds psittacose gevallen bij

Ik vroeg mij af is het waarschijnlijk dat er meer getest wordt tgv COVID ook op andere resp pathogenen
Of wordt er door de schartste minder getest

Hoeveel labs neemt bij viraal respiratoir ook bacterieel mee

Aan de COMmers vragen

10 2e

From Signaleringsoverleg
Sent woensdaq 25 maart 2020 16 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e JJ
10 2e ||
10 2e |

10 26To

10 2e |
10 2e

10 2e

n

10 2e 1D 2e 10 2e

10 2e T

| 10 2e | 10 2» |
10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e 2e

10 2e 9 10 2e

| 10 2e

xir Em
10 2e 10 2e 1C 2e

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

| 10 2e g 10 2e g 10 2s |
g do 2e g ioj 2e g oops g ioj 2e g 10x2©

10 2e

10 2e

10 2e § lcr nl10 2e

10 2e fi
10 2b

iox2 g

10 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

g io 2e g 10 2eI

10 2e m

10 2e g 10 28 10 129NVWA

Subject Signalen voor morgen Donderdag is het signaleringsoverleg in T 0 19

Beste collega s

Hierbij de geselecteerde signalen voor morgen

Binnenlands

Toename van patienten met COVID 19 in Nederland vervolg

Veel meldingen van psittacose vervolg

Dating in aantal tuberculosepatienten in Nederland

Buitenlands

Verspreiding SARS CoV 2 in Europa en wereldwijd vervolg

NB Het Signaleringsoverleg is een van de kritische processen binnen het CIb We zullen de komende donderdagen

bij elkaar blijven komen om dit overleg zo goed mogelijk te kunnen voeren Wei zullen we wat afstand van elkaar

bewaren lege stoelen ertussen en niet met meer personen overleggen dan noodzakelijk Indien niemand van uw

centrum aanwezig kan zijn neem dan graag even contact met ons op middels een reply op deze mail

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
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Postbus 1 interne postbak 75

3720 BA Bilthoven

E mail

Website http sianalen rivm nl

l@rivm nl101 28

From Signaleringsoverleg j
Sent maandag 16 maart 2020 11 00

10 2e @rivm nl

@rivm nl I | ®£ivrmn]
@rivm nl

J®riymjn]

| 10 2»

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2s g 10 2e g
10 2e

10 2e

10 2e

101 26 10 2e 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2erivm nlTo M

grivmjTl^TB10 2«

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e@rivm nl

^^Srivrmnl^M

Srivm nl H

|@rivm nl B

10 2e

10 2e

101 26E 10 2e

101 26

101 26

d0 2e

101 26

10 2e

10 2e g 10 2« gj
io 2» IgBSPBB

|Pnvwa nQ
I0 2e

I0 2e f
mams

10 2e» K

10 2e iWffi
10 [2e |§H
g 10 126

10 2e

1D 2e g {10 2e g
00 2e

10 126

101 26 10 2a

10 2e

10lprivm nl

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e ISBWfflWgi 10 126

10 2e mg
101 26 g 10 2e

10 2e g3SB

101 26

10 2e g 10 2e

1 10 126

| ioK2e garni
BH 10 2e

m

10 2a 10 2e

10 2e jT
io 2e uimixm

10 2e g 10 2e g
10 2a

10 2a

10 2e

10 2e

^grivm nl

10 2e 10 2e

a
\

l10 26

10 2e

10 2aSB S 101 2

10 26 10 126 ^ Srivmmb

E10 2e

10 2e

10 2e g
10 2a

10 2a 10 26 10 2e

EBWS1BH1 iiq 2b

10 2e gjjg

10 2e

10 2e

_

10 2e gj]
SSBBHI 10 126 g 10 126

j io 2e g io 2a gSHWB
10 2e g 10 2e IglSBIB

’

£10 2e

10 2e 10 2en nl

10 2e

10 2e 10 26 101 26

10 126 g 10 26

10 2e

@rivm nl

|@rivm nl101 26 10 26

E10 2eLCR R 101120 TO I i j ni’it

aEio 2e fa 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 210h2b

E10 2e M

10 2b g 10 2e

10 2e g 10 2e g

101 26 10 2e B@nivel nl

mgjggj@rivm nl

10 K2e

10 2e

10 126

10 26 gvwa nl

I0 2e @rivm nl NVWA

■ NVWA «10 12 10 2e 10 2e

10 2e

l@vwaml ^M
IlsJiWuliIkU10 2i 10 2e 10 2e

_

10 126
^

1 oi 26 g io 26 IggffBBB

rivm nl

101 29 g101 26 10 2e^B@rivm nl

[^_rivmml ^H g 10 2e IgBjQBT |
g 11 o i 26 jSBBfna

E

NVWA

10 126

10 2e

10 2e |
10 126

101 26

10 2e 10 2e|@nvwa nl E @rivm nl

10 126MJ

g 10 2e

10 126

I 101 26

10 2e g 10 2erivm nl B

@rivm nl

10 2e EJM5 rivm nl @rivm nl

l@rivm nl

10 2e NVWA | 101 26 10 126@rivm nl | @rivm nl @nvwa nlrro

Subject Donderdag is het signaleringsoverleg in T 0 19

Beste collega s

Het Signaleringsoverleg is een van de kritische processen binnen het CIb We zullen de komende donderdagen bij
elkaar blijven komen om dit overleg zo goed mogelijk te kunnen voeren Wei zullen we wat afstand van elkaar

bewaren lege stoelen ertussen en niet met meer personen overleggen dan noodzakelijk Indien niemand van uw

centrum aanwezig kan zijn neem dan graag even contact met ons op middels een reply op deze mail

AGENDA 9 15 9 45 uur

1 Actielijst

2 Nieuwe signalen
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Terugmelding nit SO Z maandelijks le maandag van de maand

Terugmelding nit SO ZI AMR maandelijks 3e dinsdag van de maand

Terugmelding uit AO en RT eerste donderdag na gehouden AO en of RT

3 Rondvraag

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 {interne postbak 75

3720 BA Bilthoven

E mail

Website http sianalen rivm nl

l@rivm nl10 2e
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■EEfl@rivm nl]00 2e

10 2 0

I0 2e 10 2 ITo |@rivm nl]
From

Sent Fri 3 20 2020 10 59 37 AM

Subject overzicht voor RT door EPI

Received

2Q20Q319 overzichten voor RT pdf

Fri 3 20 2020 10 59 37 AM

Zie pagina 14 en verder de overzichten van de labs uit de dagstaten

Volgens mij ontbreken er nog een paar bijv AMC VU

Deze informatie is alleen voor het RT beschikbaar dus wordt niet verder verspreid dan leden RT

Groet

From

Sent donderdaq 19 maart 2020 23 04

10 2e

10 2e

10 2e

0 2e |
10 2e

1° 2e 9
| 1Q] 2e i 10 2e

10 2e

10 2e

l@vggm nl l@ggdhvb nlTo [j]

E
am m

10 2el@erasmusmc nl IDS ddmicrobioioogm m m

|@erasmusmc nl |
Subject RE Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

10 2e

Hierbij het epidemiologische overzicht van 19 maart

10 2b

10 2e g 10 2b |@rivm nl

Sent donderdag 19 maart 2020 11 54

From

10 2s 10 2a@vggm nl |@ggdhvb nl

|@rivm nl

To 0

10 2b g 10 2b

10 2e

10 2s@rivm nl

|@rivm nl E 10 12 |@rivm nl ^nvm nl ||^
@rivm n

m ilil

E10 2e |@rivm nl

l@rivm nl |@rivm nl

I2e 2e@rivm nl ^
l@erasmusmc nl

|@rivm nl |@rivm nl

3 2e @erasmusmc nl ks rivm nl IDS

|@rivm nl

m

@rivmml ^H 10 2e g 10 2eddmicrobioloog |@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl ^B@rivm nlUJ m m m

10 2e|@erasmusmc nl ]

Subject FW Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

|@erasmusmc nl |@rivm nl0 Qj 0

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 13de Responsteam COVID 19 gehouden op vrijdag 20 maart van 9 00 10 00 uur Hierin vindt u

ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het RIVM in U1 42

io 2g

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met 10 2» of 10 2s» te bereiken op het telefoonnummer

10 2e

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet
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10 2e

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 3 05 50 PM

RE SPOED diagnostiek paragraaf richtlijn COVID 19 bijlage aanvullende informatie diagnostiek
Fri 3 13 2020 3 05 50 PM

^is op terugreis uit Geneve ik verwacht niet dat zij zal reageren

From

Sent vrijdag 13 maart 2020 15 52

10 2e

10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject RE SPOED diagnostiek paragraaf richtlijn COVID 19 bijlage aanvullende informatie diagnostiek
Importance High

Dank voor jullie commentaren op de diagnostiek paragraaf

I0 2e jij commentaar

Ik weet dat de koninklijke weg is via de NVMM maar dat is nu natuurlijk niet haalbaar zo snel

Willen jullie dit nog doorsturen naar iemand anders Of mag het na commentaar van^^^Jop de website

En de bijlage kunnen jullie die zelf intern afstemmen met 10 2e I 10 2e en EMC

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 15 37

10 2S 10 2» 10 2» 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nlm

Subject RE SPOED diagnostiek paragraaf richtlijn COVID 19 bijlage aanvullende informatie diagnostiek

Mijn opmerkingen

Sorry niet in tiWTf^jstuk doorgegaan

10 2»From

Sent vrijdag 13 maart 2020 14 29

10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject FW SPOED diagnostiek paragraaf richtlijn COVID 19 bijlage aanvullende informatie diagnostiek

Importance High

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel
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10 2e

Dubbel
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Maatschappelijk Kompas
c
u

G

isBest Case Escalatie

a

USTATUS TYPERING STATUS TYPERING
G

1 Controle over verdere besmettingen
2 ContinuTteit vitale processen en

cruciale beroepen onder controle

3 Voldoende zorg voor kwetsbare

personen

4 Financieel economische situatie

onder controle

5 Geen verstoring openbare orde

Flatten the Curve

Controle over R 1

1C capaciteit toereikend

Bevolking voIgt aanwijzingen
Samenredzaamheid

Innovatieve oplossingen

Hoge maar draagbare kosten

1 Weinig tot geen controle over

verdere besmettingen
2 ContinuTteit vitale processen en

cruciale beroepen onder druk

3 Druk op zorg voor kwetsbare

personen

4 Financieel economische situatie

onder druk

5 Geen verstoring openbare orde

Grote sterftepiek
1C capaciteit ontoereikend triage

Bevolking voIgt aanwijzingen

Gemeenschappelijk doel

Veel burgerinitiatieven
Faillissementen

Recessie

Angst

O

Hoog percentage bevolking besmetLaag percentage bevolking besmet 4

Langdurige Stilval Worst Case

STATUS STATUS

1 Weinig tot geen controle over

verdere besmettingen
2 Substantiele uitval vitale processen

en cruciale beroepen
3 Nauwelijks zorg voor kwetsbare

personen

4 Grootschalige verstoring financieel

economisch system
5 Sterke verstoring openbare orde

TYPERING TYPERING

1 Controle over verdere besmettingen
2 ContinuTteit vitale processen en

cruciale beroepen onder druk

3 Druk op zorg voor kwetsbare

personen

4 Financieel economische situatie

onder druk

5 Openbare orde verstoord

Land ligt stil

Schaarste

Langdurige recessie

Polarisatie

Weinig overheidsvertrouwen

Grootschalige sterfte

Ingestort zorgsysteem
Zware recessie

Plunderingen
Recht van de sterksten

Minimaal overheidsvertrouwen

Anarchie
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PROJECT INFORMATIE DRAFT 2020 03 04

Primaire validatie van Coronavirus SARS CoV 2 qPCR COVID 19

Doe I

DDL Diagnostic Laboratory een gespecialiseerd laboratorium in het opzetten en uitvoeren van

moleculaire diagnostiek S0fte en Eurofins NMDL LCPL een laboratorium gespecialiseerd in

patienten diagnostiek waaronder bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 140 000

moleculair testen per jaar en een nationaal koeriersnetwerk hebben gezamenlijk een zeer

grote capaciteit in het uitvoeren van moleculaire diagnostiek Samen met Alrijne Zorggroep

afdeling medische microbiologie is al jaren een nauwe samenwerking waarbij gezamenlijk

patienten diagnostiek wordt opgezet en uitgevoerd

Doel isom op zeer korte termijn een de COVID19 PCR op te zetten en een basis validatie uit te

voeren volgens RIVM NVMM specificaties zoals beschreven in beleidsdocument

E
Beleid diagnostiek
SARS CoV 2_020320

Beide laboratoria hebben een zeer breed instrumentatie meerdere leveranciers en

automatiseringsplatformen waardooropschaling mogelijk isen afhankelijkheid van leveranciers

een betere garantie geeft voor continui teit van dienstverlening mogelijk maakt

Contact personen

Eurofins NMDL LCPL
10 2e

10 2e

10 2e

kaddl nl

kanmdl lcpl nl 10 2e

Alriine MM

10 2e 10 2e | S alriine nl 10 2e

DDL Diagnostic Laboratory

10 2e I addl nl 10 2e

Test opzet

PCR Primers en probes
• Identiek aan voorgeschreven sequences van RIVM NVMM volgens publikatie

El
eu rosu rv 25 3 5 pdf

• Leverancier Integrated DNA technologies IDT
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Onafhankelijk leverancier met minimale kans op productie en leverings

problemen
Besteld op 05 03 2020

o

o

Nucleic Acid extraction

• Keuze om niet de beschikbare Roche systemen {MPLC en MP96 te gebruiken vanwege

mogelijke leveringsproblemen consumables

• Geautomatiseerd extractiesysteem gevalideerd voor respiratoire virale infecties de KingFisher
Flex 96 samples per run met de MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit is beschikbaar

• Veel ervaring binnen ons lab met deze methode in respiratoire samples voor Influenza en RSV

• Leverancier VWR Fisher Scientific Voorraad Consumables intern reeds aanwezig en voorraad

bij leverancier wordt onderzocht
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PCR

♦ Enzym keuze gelijk aan oorspronkelijke publicatie Single step RT qPCR met enzym mix

Superscript™ III Qne Step RT PCR System with Platinum™ Tag DNA Polymerase Invitrogen™

Leverancier VWR Fisher Scientific Voorraad intern reeds aanwezig en voorraad bij leverancier

wordt onderzocht

PCR Instrument

• LC480 Roche beschikbaar bij DDL en IMMDL Grote voorraad consumables intern aanwezig

mmaar ook andere systemen beschikbaar als consumables Roche niet leverbaar zouden worden

in toekomst

Overige benodigdheden

materialen voor opzet assay

DDL Controle RNA IVT maken

RIVM controle set aanleveren

Positieve patient materialen opvragen bij collega labs

Tijdslijn

Doorlooptijd assay opzet en primaire validatie 10 werkdagen

Korte beschrijving
De volgende activiteiten worden uitgevoerd

1 Validation

a Ingangsvalidatie primers probes en controle materialen

b Specificiteit

i COVID 19 positive sample other coronavirus strains Influenza A HI H3

influenza B 2 strains RSV A RSV B wordt verder gespecificeerdin

volgende versie

ii Bevestiging door NGS sequencing van amplimeren

c Sensitiviteit triplicate testing in three runs n 9

wordt verder gespecificeerd in volgende versie

d Analyse klinische materialen

wordt verder gespecificeerd in volgende versie



369835

i 12 COVID 19 positieve klinische samples

ii Bevestiging door NGS sequencing van amplimeren
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Environmental surveillance Multipurpose
1 Molecular tracing of contaminated water source that caused infectious

disease cases outbreaks e g norovirus hepatitis E virus Trichobilharzia

2 Water and foodborne transmission routes e g norovirus Coxiella burnetii

rotavirus enterovirus Cryptosporidium and Giardia

3 Retrospective environmental surveillance to origin e g norovirus

parechovirus aichi virus

4 Risk based monitoring e g poliovirus

5 Emerging pathogens e g Francisella tularensis nontuberculous

mycobacteria antibiotic resistant pathogens

6 Environmental surveillance in addition to pathogen and disease surveillance

e g poliovirus and measles virus resistant pathogens

10 2e
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Some lessons learned from AMR surveillance

Lesson 1

Contribution largely from open population since

resistant bacteria of concern were detected at

Sewage Treatment Plants without discharges

from health care facilities Information

complementary to clinical surveillance

Community population
Hundreds of thousands mostly

healthy people but also includes

patients in the health care system

Complementary
systems
Sewage based

surveillance using
metagenomics is flexible

scalable and easy to

quickly implement
and standardise while

compiementing ciimcal

isdate based surveillance

T
Hospital or clinical patients

Hundreds to thousands ot people
within the health care system

Proposed

Swagesamples
are tested by DNA

purification

Current

Samples from

patients are tested

l by bacterial eolation

and culture

Lesson 2

As shown previously for different viruses

e g polioviruses resistant bacteria originated
from few people among thousands

m
r ji Sequence data

Wj contain information
on all known types
of resistance

Resistance to only
a few antibiotics
is tested

Bioinformatics

analyvsextracts
resistance information

Results are

manually
recorded

r
national and international reporting

\nr
Lesson 3

Global sewage surveillance useful in data limited regions

improving sanitation and health potentially limit global AMR burden

11

I
10 2e
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Proofs of principle for SARS CoV 2 in wastewater

SARS CoV 2 RNA fragments detected in feces published beginning of

February approx 50 samples independent of GI and severity

Virus cultured from stool failed in other study tbd

Wastewater sampled at different locations analysed for SARS CoV 2

1 In absence of severe cases in line with the contribution of virus in feces

or other excreta from for instance presymptomatic people
2 Near the first notified case showing wastewater surveillance is a

sensitive tool detecting few in 1000s of cases

Wastewater of importance for COVID 19 surveillance

But less so for spread of SARS CoV 2

Protection for those working with human waste and wastewater needed

■
10 2e»
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SARS CoV 2 in sewage

1 Testing sewage means you actually test not one person but

thousands of infected persons at the same time This makes it cost

effective and non invasive

2 Sewage surveillance should be complementary to COVID 19 and

SARS CoV 2 in people yielding other information e g for contact

tracing or need for hospitalization

3 Wastewater surveillance can show trends in virus spread over time

within the localized population from symptomatics AND

asymptomatics presymptomatics postsymptomatics

4 Especially in countries with limited resources it may aid policy
making especially if performed for multiple pathogens such as

poliovirus for which it is already globally used WHO Global Polio

Eradication Initiative and for antimicrobial resistance in One Heath

context WHO Tricycle project
V

c e

S
\
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NTvG Perspectief 1600 wrd l figuur 20 referenties

De COVID 19 epidemie in Nederland

10 2e

Samenvatting

150 woorden

Een nieuwe infectieziekte

Op 27 februari 2020 werd een eerste geval met de infectieziekte COVID 19 in Nederland gemeld

Deze infectie wordt veroorzaakt door het recent ontdekte coronavirus SARS CoV 2 Al snel volgde de

eerste meldingen van overdracht van infectie in Nederland en de melding van een ziektegeval in

een ziekenhuis

Voor zover nu bekend kreeg de eerste persoon die positief is bevonden voor dit nieuwe virus op 1

december 2019 de eerste ziekteverschijnselen in Wuhan China Deze persoon was niet gelinkt aan

een vismarkt Doordat de ziekte een heel beperkende casus definitie kreeg inclusief een link aan

een vismarkt bleef het aantal gevallen lange tijd steken op 41 gevallen Op 31 december werd de

WHO gemformeerd over een cluster met onbegrepen pneumonie op 7 januari werd het nieuwe

virus ontdekt Van 13 januari tot 20 januari werden besmette reizigers gevonden in Thailand Japan

en Zuid Korea Dit aantal was zo groot dat het vermoeden rees dat er veel meer infecties in Wuhan

zouden moeten zijn Al snel werd duidelijk dat de nieuwe ziekte van mens op mens overdraagbaar

was

Na het instellen van een nieuwe en betere casus definitie nam het aantal gemelde gevallen van de

nieuwe ziekte in Wuhan snel toe Er werden ingrijpende maatregelen afgekondigd in China al het

personenvervoer uit en naar Wuhan werd stilgelegd de vakantie voor scholen werd verlengd de

vakantie voor veel werknemers werd verlengd en in veel steden hebben de inwoners een beperkte

bewegingsvrijheid In veel steden in China hebben deze maatregelen geholpen om de stijgende

trend om te buigen in een neergaande trend van het aantal nieuwe gevallen

Buiten China verspreidde de infectie zich en landen zoals Singapore Japan en Zuid Korea melden

doorlopende overdracht in de bevolking Er werden grote uitbraken ontdekt op het cruiseschip

Diamond Princess en in een sekte minder grote uitbraken waren gerelateerd aan winkels kerken

en congressen De afgekondigde maatregelen tegen verdere verspreiding worden niet vaak

genomen De maatregelen zijn ingrijpend voor degenen die het betreffen De economische gevolgen

van deze maatregelen zijn zeer groot en wereldwijd merkbaar

De dynamiek van COVID 19

Terwijl de nieuwe epidemie groeit proberen infectieziekten onderzoeker deze epidemie te vangen

in enkele kengetallen Dit werk wordt gecoordineerd door de WHO De gebruikte gegevens zijn vaak

openbaar of anders openbaar en beschikbaar gemaakt De publicaties zijn al voor peer review

proces toegankelijk op medRxiv

Als iemand in contact komt met een besmettelijk persoon is er een kleine kans op overdracht van

infectie Van alle contacten rond besmette personen in de Chinese stad Shenzhen raakte ongeveer
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10 besmet De kans om na besmetting symptomen te ontwikkelen is voor kinderen klein voor

ouderen hoger De testresultaten en gerapporteerde symptomen van gerepatrieerde burgers uit

Wuhan en de reizigers op het cruiseschip Diamond Princess laten zien dat de kans op symptomen bij

een positieve test liggen tussen de 20 en 50 Het meest genoemde symptoom is koorts Van a lie

symptomatische gevallen rapporteert 40 hoesten en 5 van niezen of een zere keel De

incubatietijd de tijdsduur van besmetting tot het verschijnen van de eerste symptomen bedraagt

gemiddeld 5 tot 6 dagen en vrijwel iedereen heeft symptomen ontwikkeld doet dat binnen 14

dagen na besmetting Een klein deel van het mensen met symptomen heeft zorg nodig en moet naar

het ziekenhuis Voor degenen die komen te overlijden aan de infectie duurt het verblijf in het

ziekenhuis gemiddeld 30 dagen De kans op overlijden na een besmetting is nog erg onzeker in de

buurt van dit cijfer is pas duidelijk vast te stellen na afloop van een epidemie Voor Wuhan het

epicentrum van de uitbraak ligt het sterftecijfer hoger omdat de ziekenhuizen daar overbelast zijn

en geen adequate zorg kon worden verleend aan de patienten De meerderheid van deze mensen

hersteld De duur van herstel is lang maar dat kan verklaard worden doordat patienten in China

voor ontslag twee negatieve tests moeten hebben Na herstel is het een open vraag of iemand

beschermd is tegen her infectie en zo ja hoe lang die bescherming duurt

De besmettelijkheid lijkt het hoogst rond hettijdstip waarop de eerste symptomen verschijnen Een

gemiddeld besmet persoon geefttwee nieuwe infecties De tijdsduur tussen opeenvolgende

besmettingen in de transmissieketen bedraagt zo n 4 tot 5 dagen Tezamen zorgen deze

karakteristieken voor een verdubbeling van het aantal nieuwe gevallen elke 5 dagen De

leeftijdsgroep van 30 60 jaar lijkt het meest bij te dragen aan verdere verspreiding en de meeste

ernstige gevallen lijken te vallen in de leeftijdsgroepen 60

Wat als we geen maatregelen zouden nemen

Iedereen lijkt vatbaar te zijn voor infectie met het nieuwe coronavirus En dat verklaart waarom er

zoveel aandacht wordt besteed aan deze infectie Als de epidemie doorzet zonder dat we ingrijpen

en zonder dat iemand zijn of haar gedrag aanpast dan laten berekeningen zien dat een groot deel

van de bevolking besmet kan raken deze berekeningen zijn geen voorspelling en maar als dit dan

dat redeneringen ze geven een tegenfeitelijk argument omdat er natuurlijk wel degelijk wordt

ingegrepen en omdat mensen wel degelijk hun gedrag aanpassen En ondanks dat het risico per

infectie op ernstige ziekte zeer klein is is door de enorme aantallen besmettingen het totale aantal

mensen met ernstige klachten zeer groot Door de besmettelijkheid die eigen is aan infectieziekten

ontstaan de meeste gevallen binnen een kortetijd en op vlak bij elkaar Deze extra gevallen komen

bovenop de gewone zorgvraag in Nederland

Zorgvraag door COVID 19 en beschikbare capaciteit

Nederland heeft een efficiente infrastructuur voor zorgverlening met relatief weinig overcapaciteit

Het grote aantal mensen dat zorg nodig heeft en de beperkte capaciteit voor zorgverlening stelt zeer

grote eisen aan de organisatie van de zorg in Nederland

Voor veel werkzaamheden in de publieke en private sector is er aandacht voor continuiteit van werk

gedurende een epidemie Veel personeel kan tegelijkertijd ziek uitvallen terwijl het werk moet

doorgaan Veel grote bedrijven hebben een draaiboek klaar liggen voor een griep pandemie

Sommige maatregelen die daarin staan zoals het sluiten van scholen en gebruik van antivirale
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middelen zullen niet zo relevant zijn voor een epidemie met het nieuwe virus De continuiteit geld

natuurlijk ook voor a lie facetten van de zorg in Nederland Bij de intensive care in de ziekenhuizen

in de verpleeghuizen in de eerste lijn in de thuiszorg kan door uitval van zorg de capaciteit kleiner

worden Doordat zorgwerkers een hoger risico hebben op besmetting is de verwachte uitval hier

hoger tijdens een epidemie Bij het influenza seizoen 2017 2018 gaf dit soms al problemen in de

zorg bij een nieuwe infectie waarbij meer mensen vatbaar is dit een reele mogelijkheid

Maatregelen om verspreiding in te dammen en af te remmen

Met zo n omvangrijk eerste epidemische golf is het nodig dat maatregelen worden genomen In de

eerste fase van deze maatregelen is gericht op het snel indammen van de epidemie waar mogelijk

In het gunstigste geval leidt dit tot afstel van een epidemie ander tot uitstel Een maatregel waaraan

vaak wordt gedacht is het screenen of beperken van personenverkeer met een gebied met hoge

incidentie van de infectie Berekeningen laten zien dat het screening niet effectief is en datzelfs bij

drastische beperkingen van personenverkeer het enige effect uitstel van een epidemie is met een

paar dagen Effectievere maatregelen zijn gericht op het vinden en isoleren van gevallen en het

opsporen en in quarantaine zetten van hun contacten

In deze indamfase wordt veel informatie verzameld om meer te leren over het nieuwe virus wie

dragen het meeste bij aan de verspreiding Wie lopen het hoogste risico op ernstige ziekte Met de

antwoorden kan de bestrijding worden geoptimaliseerd goed kan worden georganiseerd Het is

ook een fase waarin de zorg goed kan worden georganiseerd In het Nederlandse zorgsysteem zijn

veel spelers betrokken zoals ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties De ziekenhuizen kunnen

capaciteit vrijspelen door electieve zorg uit te stellen en door mensen sneller naar huis te sturen De

thuiszorg moet dat wel kunnen opvangen In deze fase wordt ook de surveillance opgezet zowel

virologische aantal positieve testen als epidemiologische aantal gevallen Een robuuste

surveillance is essentieel om bij te houden wanneer de epidemie een omvang nadert waarop de

capaciteit bereikt wordt Een belangrijk punt bij interpretatie van de surveillance cijfers is dater

altijd enige vertraging op de lijn zit het duurt enkele dagen van infectie tot eerste symptomen van

eerste symptomen tot actieve zorgvraag van eerste contact tot een melding

Naast de indamfase is er ook een afvlakfase Het voornaamste doel is het verminderen van het

aantal nieuwe gevallen zodat de piekbelasting van de zorginfrastructuur beperkt blijft Een

nevendoel is het verminderen van het totaal aantal gevallen Naast de maatregelen die gericht zijn

op het vinden en isoleren van gevallen het opsporen en in quarantaine zetten van contacten zijn er

ook maatregelen om verspreiding in de bevolking tegen te gaan Deze maatregelen lopen van

verbeterde hand hygiene tot het afgelasten van grote evenementen Bij het nemen van deze

maatregelen is het belangrijk te beseffen dat er enige vertraging op de lijn zit Voordat een

maatregel in werking gaat duurt het even het duurt enkele dagen voordat er effect is op het aantal

nieuwe infecties En dan duurt het even zoals boven beschreven voordat het zichtbaar wordt in de

surveillance

Er is geen direct uitzicht op een vaccin of een antiviraal middel waarmee de nieuwe infectie COVID

19 kan worden voorkomen of genezen Er wordt soms gespeculeerd over een seizoenseffect

waardoor de verspreiding enigszins kan worden vertraagd maar of dit effect daadwerkelijk bestaat

en hoe groot het is is niet duidelijk Wat wel duidelijk is dat we moeten plannen met de beschikbare

maatregelen Daarvan is er niet een die afdoende is erzijn meerdere tegelijkertijd nodig Als het

helpt om de epidemie af te vlakken betekent het ook dat de epidemie langer duurt en dat de
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maatregelen lang moeten worden volgehouden Dit legt een heel grote last op iedereen in de

bevolking inclusief iedereen die werkt met patienten

Literatuur

Figuur

O Delay epidemic

0 Reduce height
of epidemic peak

Number

of infections

Time since first case

Source Centres for Disease Control and Prevention
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

02 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

Telefoon 10 2g

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
d d 02 03 2020

Casus

N 18

Samenvatting Data status 02 03 202017 30 uur CET

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd 14 patienten zijn in het buitenland

aesmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patienten Voor overige 4 patienten is de bron nog onbekend hier

wordt nog onderzoek naar gedaan

met importgevallen uit

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

van^^^^^zijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Aanpassingen in Nederlands beleid

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie die klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na

terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij worden

aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisartsals de klachten erger worden Deze zal beoordelen

of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten entotde hoogrisicocontacten behoren worden

verzocht hun sociale contacten te beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo min

mogelijk buiten de deur mogen komen

Vanaf vandaag 2 maart 2020 kunnen GGD en zelfstandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij
extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd worden met de

LCI De GGD registreert patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris en vult daar ook de uitslag in negatief

en positief DeGGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus ook niet meerte melden bijde LCI Een positieve uitslag
dient wel direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden nadat deze geconfirmeerd is door EMC RIVM

Duiding Volgens het ECDC en ook in Nederland is het risico op clusters in de EU matig tot hoog

Casusdefinitie Gezien de ontwikkelingen in lin Nederland en

Hten noorden

10 2a
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
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12e Responsteam overleg COVID 19
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RIVM U 1 42 en Go to Meeting
Zie deelnemerslijst
Please join my meeting
Netherlands 31 207 941 377

Access Code 354 961 125 afsluiten met een

Qverleg

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Inloggegevens

1 Opening en actielijst lle RT

2 Actuele situatie stand van zaken

• OMT BAO advies

• Epidemiologie landelijk en Brabant EPI

• Fylogenie en bron contactonderzoek

• Virologische weekstaten

3 Diagnostiek
• Actiepunten met NVMM tekorten testmaterialen

4 Maatregelen
• Implementatie OMT BAO advies

5 Communicatie

6 Rondvraag
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Besluiten B actielijst A

Actie

Besluit

WieNr Wat

HlijHESlen meelezersVanuit de LCI voor 13 00 Lab inf@ct versturen naar de meelezers

reactie meelezers voor 14 00 uur naar LCI

1 B

inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek huishoudcontacten 2019 nCoV en

naqaan welke andere EU landen hieraan meedoen

29 A EPI 10 2e

Elke week in kaart brengen hoeveel monsters er zijn getest en de

positivity rate en dit communiceren

75 B IDS ism EPI ism

communicatie

Er komen aantal systemen voor het beter in kaart brengen van

aantallen ism het veld en NVMM voor uitdragen naar het veld

1 Virologische weekstaten waarin COVID 19 wordt meegenomen

2 Via een apart op te stellen lab formulier en een bestand dat met

EMC RIVM gedeeld kan worden

3 Positieve uitslagen van de GGDen

76 B IDSen EPI ism NVMM

Met de NVMM beleid maken te prioriteren en temporiseren in het

testbeleid met oog op tekorten van testmateriaal en dit naderhand te

communiceren met de MMM in het veld gmggQJ
Mail sturen via NVMM en opnemen Labinf@ct testbeleid en materialen

77 A m

rn

Positieve gezondheidswerkers apart opnemen in COVID 19

overzicht

87 A EPI

Incidentie apart opnemen
Aantal genezen patienten apart weergeven

David van der Vijver vragen template in programma R

10 2e

10 2eCommunicatie op de RIVM website opnemen dat COVID 19 in Noord

Brabant ersprake is van zowel circulatie en clusters waardoor preventie
beleid aangescherpt moet worden bijv social distancing

88 A

Inventariseren naar surveillance mogelijkheden in de toekomst EPI IDS89 A

B en C van positief geteste mdw in ziekenhuizen sequensen

ondersteuning vanuit EPI wordt geregeld

90 B EPI
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E mail ®
Telefoon 31 0 30 274 7000

Positieve

Cases
Coronavirus COVID 19

Nederland

N 265

Samenvatting Data status 08 03 2020 12 00 uur CET

Tot aan 12 uur zijn 265 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er twee

vandaag zijn overleden Analyse van de 265 personen laat zien dat 144 personen een bron van besmetting in het

buitenland hadden bijna alien uit Italie 131 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran Oostenrijk

Kaapverdie Canarische eilanden Groot Brittannie en Hong Kong Ook zien we dat een groot deel van de bevestigde

gevallen 74 gezins of andere contacten zijn van importgevallen Voor 47 gevallen is de bron onbekend of is

onderzoek nog gaande

34 patienten zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis de rest verblijft thuis De ziekenhuizen brengen met de

betreffende GGD de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart Als maatregelen genomen moeten worden

binnen het ziekenhuis maakt het ziekenhuis dit zelf bekend

Van de 265 gemelde gevallen zijn er 92 woonachtig in de provincie Noord Brabant en 52 gevallen in de provincie

Utrecht

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voigt in OMT advies

Duiding

Volgens het ECDC is het risico op clusters in de EU matig tot hoog dit geldt dus ook voor Nederland
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E mail lci@rivm nl

Telefoon 10 2g

Positieve gevallen N 959

Coronavirus COVID 19

Nederland
Ziekenhuis N 136

Overleden N 12

Samenvatting Data status 14 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 959 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er 12

zijn overleden Dit betrof alien oudere patienten met onderliggend lijden Dit is een toename van 155

gevallen en 2 overlijdens ten opzichte van gisteren In totaal zijn 136 patienten opgenomen geweest in

een ziekenhuis dat zijn er 21 meer dan gisteren In Osiris zijn nu 18 patienten gemeld die zijn opgenomen

geweest op de intensive care dit is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal Van de

bevestigde personen werken er 209 in de zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Er zijn 4

nieuwe patienten gevonden via de NIVEL peilstations in totaal nu 8

Analyse van de 959 personen laat zien dat 320 personen een bron van besmetting in het buitenland

hadden Naast^^^218 zijn de belangrijkste andere landen van besmetdm

13 Relatief weinig personen hebben de infectie opgelopen in^^^ l B
422 personen is de bron van infectie niet bekend

gpH 65 en

1 en|flii 2 Voor

10 2a

Van de 959 gemelde personen zijn er 403 woonachtig in de provincie Noord Brabant 43 104 in de

provincie Limburg 37 95 in de provincie Zuid Holland 14 87 in de provincie Utrecht 4 83 in de

provincie Noord Holland 20 en 76 in de provincie Gelderland 12

Gevolgen aangepast testbeleid

De casusdefinitie en het testbeleid zijn op 12 3 aangepast Dit betekent dat personen die in het buitenland

in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest en relatief milde klachten hebben niet meer

getest worden Daardoor is er vanaf nu minder informatie beschikbaar over de eventuele buitenlandse

herkomst van de infecties Anderzijds komt er meer informatie over in Nederland opgelopen COVID 19 bij

patienten die voorheen niet getest werden wat een beter beeld geeft van het aantal patienten in

Nederland met het oog op de druk op de gezondheidszorg
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Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 12 maart is het aantai gevallen in Europa aan het stijgen in

verschillende aangedane gebieden en is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de aigehele

populatie in de EU matig en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden

Voor Nederland geldt dat er naast Noord Brabant ook in andere regio s aanwijzingen zijn voor

onopgemerkte lokale transmissie We zien nu ook in regio s grenzend aan Noord Brabant steeds meer

patienten Het is nog te vroeg om effecten te zien van de sociale distancing maatregelen die die op 12 3

in bekend zijn gemaakt door de minister president Rutte minister Bruins en directeur Clb Van Dissel
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Summary
On 31 December 2019 a cluster of pneumonia cases of unknown aetiology was reported in Wuhan Hubei

Province China On 9 January 2020 China CDC reported a novel coronavirus as the causative agent of this

outbreak coronavirus disease 2019 COVID 19

As of 25 March 2020 more than 416 916 cases of COVID 19 were reported worldwide by more than 150

countries An increasing proportion of global cases are from EU EEA countries and the UK As of 25 March 204

930 cases and 11 810 deaths have been reported in the EU EEA and the UK The number of reported COVID

19 cases is rapidly increasing in all EU EEA countries and the UK and the notification rate is increasing at

similar trajectory as was observed in Hubei province in late January early February and in Italy in late

February early March

Clinical presentations of COVID 19 range from no symptoms asymptomatic to severe pneumonia severe

disease can lead to death In EU EEA countries with available data 30 of diagnosed COVID 19 cases were

hospitalised and 4 had severe illness Hospitalisation rates were higher for those aged 60 years and above

Estimates of crude case fatality for Germany Italy and Spain showed that both the risk and absolute numbers

of deaths rapidly increased with age for those aged 60 years and above in each country Among hospitalised
cases severe illness was reported in 15 of cases and death occurred in 12 of these cases with higher
case fatality rates in older adults

In the present situation where COVID 19 is rapidly spreading in Europe the current assessment is

• The risk of severe disease associated with COVID 19 for people in the EU EEA and the UK is currently
considered moderate for the general population and very high for older adults and individuals with

chronic underlying conditions

• The risk of occurrence of widespread national community transmission of COVID 19 in the EU EEA and

the UK in the coming weeks is moderate if effective mitigation measures are in place and very high if

insufficient mitigation measures are in place
• The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks

is considered high

Measures taken at this stage should ultimately aim at protecting the most vulnerable population groups from

severe illness and fatal outcome by reducing transmission in the general population and enabling the

reinforcement of healthcare systems Given the current epidemiology and risk assessment and the expected
developments in the next days to few weeks the following public health measures to reduce further spread
and mitigate the impact of the pandemic should be applied in EU EEA countries

Suggested citation Coronavirus disease 2019 COVID 19 pandemic increased transmission in the EU EEA and the

UK seventh update 25 March 2020 Stockholm ECDC 2020

© European Centre for Disease Prevention and Control Stockholm 2020
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Community measures and social distancing should be implemented proactively and with active

community engagement in order to reduce the impact of the epidemic and to delay its peak allowing
healthcare systems to prepare and cope with an increased influx of patients

• Rigorous hand washing respiratory etiquette and the use of face masks by persons with respiratory

symptoms can contribute to decreasing the spread of COVID 19 in the community
• Layered application of social distancing measures including isolation of cases and quarantine of

contacts measures at or closure of workplaces and educational institutions restrictions in movement

and social gatherings can play a significant role in reducing community transmission if strictly adhered
to

Measures in healthcare facilities are an immediate priority in order to 1 slow the demand for specialised
healthcare such as ICU beds 2 safeguard risk groups 3 protect healthcare workers that provide care and

4 minimise the export of cases to other healthcare facilities and the community

• In healthcare settings surge capacity plans must be available and up to date in expectation for the

high demand for care of patients with moderate or severe respiratory distress Critical care needs can

be required for up to 15 of hospitalised patients with COVID 19

• Long term care facilities should implement infection prevention and control measures

• Healthcare workers need to be protected as they are part of the critical infrastructure of response to

this epidemic and should be prioritised in the testing policy healthcare workers need access to and

appropriate training on PPE use

• Cohorting of hospitalised cases is advised to save staff and PPE resources

• Rational use of PPE should be employed at all times but especially when there is shortage of PPE

material

• Patients with mild clinical presentation particularly those who are not in a recognised risk group for

developing severe disease can be managed at home with instructions to follow up if symptoms
deteriorate Measures to prevent household transmission should be advised and or facilitated

• Patients presenting with respiratory distress with increased need for oxygenation require management
in hospital Patients in critical condition need specialised care on average for more than two weeks

• Current criteria for discharge from the hospital include resolution of symptoms and laboratory evidence

of SARS CoV 2 clearance from the upper respiratory tract Criteria can be adapted to the local context

Testing and surveillance strategies should rapidly detect cases and elucidate transmission patterns

• Capacity for SARS CoV 2 laboratory testing at high levels is essential including testing of mildly

symptomatic cases and as part of contact tracing to guide efforts to reduce transmission

• Shortages in testing capacity need to be anticipated and addressed taking the needs for testing of

other critical diseases into account if capacity is exceeded priority should be given to the testing of

vulnerable patients healthcare workers and patients requiring hospitalisation
• Validation of performance and operational utility of selected rapid point of care tests e g for antigen

detection is needed before recommending their use for clinical diagnosis
• Serological assays are currently not recommended for case detection

• Sentinel syndromic and virological surveillance of ARI ILI allows for the monitoring of community
transmission and together with surveillance of hospitalised cases can help to define triggers for

escalation de escalation of mitigation measures

• Countries recommending that patients with ARI ILI should not visit general practitioners need to

identify alternative sources for community based surveillance such as telephone helplines
• Hospital based surveillance is needed to identify risk groups for severe disease measure impact and

inform decisions on mitigation measures

• Contact tracing should continue during all stages of the epidemic as long as resources allow For areas

with widespread transmission there is still value in continuing contact tracing resources permitting as

part of a range of measures

A strategic approach based on early and rigorous application of these measures will help reduce the burden

and pressure on the healthcare system and in particular on hospitals and will allow more time for the testing
of therapeutics and vaccine development

What is new in this update
Updated data on the epidemiological situation in the EU EEA and the UK

Data on disease and case severity from Europe
Risk associated with COVID 19 for people from the EU EEA and the UK

Risk of widespread national community transmission in the EU EEA and the UK in the coming weeks

Risk to healthcare systems capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks

Options for preparedness and response for the mitigation phase focused on the community setting

hospitals and surveillance and testing

2
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Regularly updated information on severe acute respiratory syndrome coronavirus COVID 19 outbreak is available

on ECDC s website [1] the European Commission website [2] and the World Health Organization s WHO

website [3] This risk assessment is based on published information available as of 25 March 2020 ECDC technical

reports and guidance documents on COVID 19 are listed in Annex 1

1 Event background
For more detailed event background information please visit ECDC s website [4]

Since ECDC s sixth update on coronavirus disease published on 12 March 2020 and as of 25 March 2020 the

number of cases and deaths reported in the EU EEA has increased almost tenfold During this time Italy has

reported more than 50 000 new cases followed by Spain Germany and France which are also reporting large
numbers of new cases All EU EEA countries are reporting an exponential growth in the incidence of reported
COVID 19 cases that is markedly similar to the reports for Hubei Province by China between January and early
February Figures 1 and 2 and Annex 2 and has been reported by Italy since 23 February If this trend continues

it is likely that in days or a small number of weeks prevalence similar to Hubei province and Italy will be observed

in most EU EEA countries

The main developments since the 12 March 2020 risk assessment can be summarised as follows

• All EU EEA countries and more than 150 countries worldwide are affected

• While early in the outbreak most cases were reported in China since 12 March 63 of the reported global
cases have been from EU EEA countries and the UK

• Overall since the start of the pandemic in the EU EEA and the UK and since 25 March 204 930 cases and

11 810 deaths have been reported Italy Spain Germany and France represent 34 n 69 176 19

n 39 673 15 n 31 554 and 11 n 22 302 of all EU EEA cases respectively Italy and Spain
represent 58 n 6 820 and 23 n 2 696 of the fatalities in the EU EEA respectively

• The 14 day cumulative notification rate of COVID 19 a measure of the prevalence of active cases in the

population is 36 1 per 100 000 population in the EU EEA as of 25 March ranging from low rates of 2 2 in

Hungary and 2 3 in Poland to 97 7 per 100 000 in Italy and more than 100 per 100 000 in Iceland

Liechtenstein and Luxembourg Annex 3 All EU EEA countries and the UK report increased numbers of

cases and increased notification rates since 12 March The large growth in the 14 days cumulative

notification rate observed in EU EEA countries like Luxembourg Iceland and Lichtenstein is due to the

small size of their population Figures 1 and 2

• Assuming stable testing policies and no effect of mitigation measures the EU EEA and the United Kingdom
is predicted to reach 100 COVID 19 cases per 100 000 population the Hubei scenario between the end of

March and mid April Figures A and B Annex 2

• In Italy after the peak on 21 March when 6 557 new cases were reported the number of new cases

reported daily appears to be decreasing This appears to have occurred roughly two weeks after control

measures stay at home restrictions were implemented first in northern Italy 9 March and then in the

whole country 11 March

• Reports from some healthcare facilities in northern Italy indicate that intensive care capacity has been

exceeded due to the high volume of patients requiring ventilation [5] Other EU areas with a large number

of reported cases may experience the same challenges

Figure COVID 19 cumulative notification rate diffusion in Europe on 12 March A and 23

March B
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Figure COVID 19 14 day cumulative notification rate change A and 14 day change in the 14 day
cumulative number of cases B by country from 12 to 23 March
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For the most recent information on the current epidemiological situation regarding COVID 19 please visit this

page [6]
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2 Disease background
For information on COVID 19 please visit this page [7] on ECDC s website

Coronavirus disease COVID 19

In December 2019 a novel coronavirus now called SARS CoV 2 was detected in three patients with pneumonia
connected to a cluster of acute respiratory illness cases in Wuhan China By the end of February 2020 several

countries including several European countries were experiencing sustained local transmission of coronavirus

disease

Symptoms severity and case fatality By 24 March 2020 50 569 laboratory confirmed cases have been

reported to the European Surveillance System TESSy Information on symptoms was available for 14 011 cases

from 13 countries mainly 97 from Germany Among these cases the most commonly reported clinical

symptom was fever 47 dry or productive cough 25 sore throat 16 general weakness 6 and pain
5 The frequency of these symptoms differs notably from those reported from China [8] and is summarised in

the sixth update of ECDC s Rapid Risk Assessment Data on cases reported more recently to TESSy may be biased

toward the more seriously ill because national policies have shifted focus towards testing of more severe cases

Preliminary estimates of severity were based on the analysis of data from EU EEA countries and the UK available in

TESSy and online country reports for countries whose data was incomplete or missing in TESSy

Among all cases

Hospitalisation occurred in 30 13 122 of 43 438 of cases reported from 17 countries median country

specific estimate interquartile range IQR 24 11 41

• Severe illness requiring ICU and or respiratory support accounted for 2 179 of 49 282 4 cases from 16

countries median IQR 3 2 8

Among hospitalised cases

Severe illness was reported in 15 1 894 of 12 961 of hospitalised cases from 15 countries median IQR
16 10 24

• Death occurred in 1 457 of 12 551 12 hospitalised cases from eight countries median IQR 10 6

14

Age specific hospitalisation rates among all cases based on TESSy data showed elevated risk among those aged 60

years and above Figure 3

Figure Age specific hospitalisation rates among all cases data from 14 countries in TESSy with

50 completeness for hospitalisation and 50 cases 24 March 2020
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Robust estimates for case fatality risk for COVID 19 are still lacking and potentially biased by incomplete outcome
data and differences in testing policies The mean crude case fatality proportion of deaths among total cases

reported from the EU EEA and the UK by 23 March 2020 was 5 4 median country specific estimate 0 5

range 0 0 9 3

Based on a large dataset from cases in China the overall case fatality risk CFR among laboratory confirmed

cases was higher in the early stages of the outbreak 17 3 for cases with symptom onset from 1 10 January

5
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2020 and has reduced over time to 0 7 for patients with symptom onset after 1 February [8] In data on

diagnosed COVID 19 cases in China and South Korea overall CFR was 2 3 and 0 5 respectively and increased

with age in all settings with the highest CRF among people over 80 years of age 14 8 and 3 7 respectively
[9 11] Similarly age specific estimates of crude case fatality for Germany Italy and Spain increased rapidly with

age particularly above 60 years Figure 4 The absolute numbers of deaths also increased with age in each

country those aged 70 79 years accounted for 19 Germany 36 Italy and 20 Spain of all deaths per

country these proportions rose to 74 Germany 50 Italy and 67 Spain among those aged 80 years and

above

Figure ‘ Age specific crude case fatality deaths all cases in Germany TESSy data up to 24 March

2020 Italy country report with data up to 19 March 2020 and Spain country report with data up

to 22 March 2020
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Data from a country report for Italy as of 19 March 2020 showed an increased risk of death among males

compared with females in all age groups from 50 years and above The risk of death becomes more pronounced
with age with an overall male to female ratio among COVID 19 deaths of 2 4 1 According to TESSy data from

Germany as of 24 March 2020 this ratio is 1 6 1 with a particularly increased risk of death among males aged 70

79 years compared to their female contemporaries

Among deceased patients in Italy until 19 March 2020 73 8 had hypertension 33 9 diabetes 30 1 ischaemic

heart disease 22 0 atrial fibrillation 19 5 a cancer diagnosed in the last five years About half 48 6 of the

COVID 19 deaths had three or more comorbidities 26 6 had two comorbidities 23 5 had one comorbidity and

1 2 had none The most common complications observed in Italy were respiratory insufficiency 96 5 acute

kidney failure 29 2 acute myocardial damage 10 4 and bacterial superinfection 8 5 [12]

Incubation period Current estimates suggest a median incubation period from five to six days for COVID 19

with a range from one to up to 14 days A recent modelling study confirmed that it remains prudent to consider

the incubation period of at least 14 days [13 14]

Viral shedding Over the course of the infection the virus has been identified in respiratory tract specimens 1 2

days before the onset of symptoms and it can persist up to 8 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe

cases In terms of viral load profile SARS CoV 2 is similar to that of influenza which peaks at around the time of

symptom onset [6 15] but contrasts with that of SARS CoV which peaks at around 10 days after symptom onset

and that of MERS CoV which peaks at the second week after symptom onset Older age has also been associated

with higher viral loads [15] The high viral load close to symptom onset suggests that SARS CoV 2 can be easily
transmissible at an early stage of infection [15] Viral RNA has been detected in faeces from day 5 after symptom
onset and up to 4 to 5 weeks in moderate cases as well as in whole blood [16] serum [17 18] saliva [14 15] and

urine [19] Prolonged viral RNA shedding has been reported from nasopharyngeal swabs up to 37 days among
adult patients [20] and in faeces more than one month after infection in paediatric patients [21] It should be

noted that viral RNA shedding does not equate with infectivity The viral load can be a potentially useful marker for

assessing disease severity and prognosis a recent study indicated that viral loads in severe cases were up to 60

times higher than in mild cases [22]

Basic reproduction number R0 Recent modelling of the basic reproductive number Ro from Italy estimate

Ro between 2 76 and 3 25 Researchers from Lombardy who analysed the early phase of the outbreak in their

region reported a reduction in R0 shortly after the introduction of mitigation measures [23] This is consistent with

6
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findings from China A recent review of 12 modelling studies reports the mean Ro at 3 28 with a median of 2 79

Ro is proportional to the contact rate and will vary according to the local situation Further research is needed to

get a more accurate estimate of Ro in the various outbreak settings [23]

Infection in asymptomatic individuals Asymptomatic infection at time of laboratory confirmation has been

reported from many settings [24 27] a large proportion of these cases developed some symptoms at a later stage
of infection [5 28] There are however also reports of cases remaining asymptomatic throughout the whole

duration of laboratory and clinical monitoring Viral RNA and infectious virus particles were detected in throat

swabs from two German citizens evacuated from Hubei province on 1 February 2020 who remained well and

afebrile seven days after admission to a hospital in Frankfurt [29] A mother and her child from a family cluster

who both tested positive by quantitative RT PCR nasopharyngeal swab samples remained asymptomatic
including normal chest CT images during the observation period [30] Similar viral loads in asymptomatic versus

symptomatic cases were reported in a study including 18 patients [31] Persistent positivity of viral RNA in throat

and anal swabs was reported in an asymptomatic female patient after 17 days of clinical observation and

treatment [28]

Transmission in pre symptomatic stage of infection No significant difference in viral load in asymptomatic
and symptomatic patients has been reported indicating the potential of virus transmission from asymptomatic
patients [5 32 33] Major uncertainties remain with regard to the influence of pre symptomatic transmission on the

overall transmission dynamics of the pandemic because the evidence on transmission from asymptomatic cases

from case reports is suboptimal Pre symptomatic transmission has also been inferred through modelling and the

proportion of pre symptomatic transmission was estimated between 48 and 62 [34] Pre symptomatic
transmission was deemed likely based on a shorter serial interval of COVID 19 4 0 to 4 6 days than the mean

incubation period five days The authors indicated that many secondary transmissions would have already
occurred at the time when symptomatic cases are detected and isolated [35]

Children Children made up a very small proportion of the 50 068 cases reported to TESSy as of 24 March with

known age 10 years 1 10 19 years 4 The male to female ratio 1 2 1 overall was less pronounced in

children 1 1 and 1 0 in those aged 10 19 and 10 years respectively and increased with age The age
distribution observed in the EU EEA and the UK reflects testing policies and case definitions which usually include

symptoms and it is possible that the small proportion of affected children reflects a lower risk of children to

develop COVID 19 [36] Current literature indicates that children are as likely to be infected as adults but they
experience mild clinical manifestations [37 38] Data in TESSy show no difference between age groups in the order

of most common symptoms but fever was slight less commonly reported among those aged 10 19 years of age
39 compared to 47 for all ages and sore throat was less common among those aged 10 years 10

compared to 16 for all ages Asymptomatic cases in infants and children have been also reported [30 39 41]
Two studies on patients with positive laboratory results reported that 10 15 66 7 and 4 31 13 of the

children were asymptomatic [42 43] Exposure to COVID 19 among children is likely to occur within the family or in

a household context [44 45]

Pregnant women and neonates Pregnant women appear to experience similar clinical manifestations as non-

pregnant adult patients with COVID 19 pneumonia There are only two reported cases of mothers with ICU

admission and requiring mechanical ventilation or extracorporeal membrane oxygenation ECMO [46] No

maternal deaths have been reported so far COVID 19 appears to be less lethal for pregnant women than SARS

15 CFR in pregnancy and MERS 27 CFR in pregnancy [46] There is limited evidence of severe adverse

outcomes such as miscarriage preterm birth stillbirths and foetal distress No pregnancy losses and only one
stillbirth have been reported to date [47] Intrauterine transmission appears to be unlikely [46 48 49] Elective

Caesarean section deliveries have been commonly reported as a precautionary method to avoid perinatal
transmission [46 50 51] A confirmed COVID 19 neonatal case has been recently reported however the mode of

transmission remains unclear [52] A neonate born to a confirmed maternal case had negative laboratory results

for COVID 19 and died due to multi organ failure [53] The virus has not been found in breastmilk [49 54 55]

Vulnerable groups Data from Italy corroborate previously identified population groups at higher risk for having
severe disease and death These groups are elderly people above 70 years of age and people with underlying
conditions such as hypertension diabetes cardiovascular disease chronic respiratory disease and cancer Men in

these groups appear to be at high risk than females [8 18 20 56 57] Chronic obstructive pulmonary disease

COPD cardiovascular diseases and hypertension have been identified as strong predictors for ICU admission

[20]

Higher ACE2 angiotensin converting enzyme II gene expression may be linked to higher susceptibility to SARS

CoV 2 It has been shown that ACE2 expression in lung tissues increases with age tobacco use and with some

types of antihypertensive treatment These observations might explain the vulnerability of older people tobacco

users smokers and those with hypertension they also highlight the importance of identifying smokers as a

potential vulnerable group for COVID 19 [54 58 60]

Immunity It is too early to know how long the protective immune response against SARS CoV2 will last as this

will require longitudinal serological studies that follow patients immunity over an extended period of time [60]
Evidence from other coronavirus infections SARS and MERS indicates that immunity may last for up to three

years and re infection with the same strain of seasonal circulating coronavirus is highly unlikely in the same or

following season This could also hold true for SARS CoV2 as there is emerging evidence from early studies
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suggesting that that individuals develop antibodies after infection and are likely to be immune from reinfection in

the short term [61]

Seasonality Tine four coronaviruses that are endemic in human populations are responsible for 10 15 of

common cold infections and display a marked winter seasonality in temperate climates with a peak between

December and April but are hardly detected in the summer months [61 64] The seasonality of coronaviruses

might be driven in part by environmental conditions and host susceptibility because coronaviruses are more

stable under low and midrange relative humidity 20 50 when the defence mechanisms of the airways are

suppressed [65 66] However based on preliminary analyses of the COVID 19 outbreak in China and other

countries high reproductive numbers were observed not only in dry and cold districts but also in tropical districts

with high absolute humidity such as in Guangxi and Singapore [68] There is no evidence to date that SARS CoV 2

will display a marked winter seasonality such as other human coronaviruses in the northern hemisphere which

emphasises the importance of implementing intervention measures such as isolation of infected individuals

workplace distancing and school closures

Survival in the environment Recent publications have evaluated the survival of SARS CoV 2 on different

surfaces The environmental stability of viable SARS CoV 2 is up to 3 hours in the air post aerosolisation up to

4 hours on copper up to 24 hours on cardboard and up to 2 3 days on plastic and stainless steel albeit with

significantly decreased titres [69] These findings are comparable with the results obtained for environmental

stability of SARS CoV 1 However as these are results from experimental studies they do not directly translate to

fomite infectivity in the real world [69]

Different levels of environmental contamination have been described in rooms of COVID 19 patients ranging from

1 positive out of 13 samples to 13 out of 15 samples testing positive for SARS CoV 2 before cleaning No air

samples were positive in these studies but one sample from an air exhaust outlet was positive indicating
according to the authors that virus particles may be displaced by air and deposited on surfaces [69 70]

In a study of environmental contamination in a Chinese hospital during the COVID 19 outbreak SARS CoV 2 was

detected in environmental samples from intensive care units ICU dedicated to COVID 19 care a COVID 19

dedicated obstetric isolation ward and a COVID 19 dedicated isolation ward SARS CoV 2 was also detected on

objects such as the self service printers used by patients to self print the results of their exams desktop keyboards
and doorknobs Virus was detected most commonly on gloves 15 4 of samples but rarely on eye protection
devices 1 7 [72] This evidence indicates that fomites may play a role in transmission of SARS CoV 2 but the

relative importance of this route of transmission compared to direct exposure to respiratory droplets is still unclear

Treatment There is currently no approved specific treatment or vaccine against COVID 19 infection Patients

require supportive care and oxygen supplementation This can be done through non invasive ventilation if

performed in a negative pressure room or through a helmet or via mechanical ventilation Critically ill patients may
also require vasopressor support and antibiotics for secondary bacterial infections Clinician reports from Italy and
the USA refer to a number of complications such as cardiomyopathy and sudden onset death as well as

thromboembolic episodes pulmonary embolism Data collection through the World Health Organization s COVID

19 Clinical Network is ongoing to assess the frequency of these complications

A number of pharmaceuticals are being used for severe and critically ill patients as potential treatments against
SARS CoV 2 including ribavirin interferon 3 la the antiviral combination lopinavir ritonavir the antimalarial

chloroquine hydroxychloroquine the antiviral nucleotide analogue remdesivir and the antiviral favipiravir It is

important that the available pharmaceuticals are carefully assessed in randomised controlled trials RCTs several

clinical trials are recruiting patients globally to assess the effect of different treatment options

A randomised controlled open label trial of lopinavir ritonavir in 199 COVID 19 patients in China failed to show

any favourable effect on the clinical course or the mortality compared to standard treatment [72]
Hydroxychloroquine has been shown in vitro to alter the uptake of the virus in cells and a small case series and

trial have reported its use in patients during this outbreak in China and Europe It remains one of the possible
therapies that needs to be evaluated through an adequately sized RCT [73 74] Systemic use of steroids is not

recommended because they might increase the viral replication and shedding of the virus along with other steroid

related side effects [76] Other approaches are also assessed such as the blocking of the inflammatory cascade by
IL6 IL4 blockers

Reports that non steroidal anti inflammatory drugs worsen COVID 19 through increased expression of angiotensin-
converting enzyme 2 ACE2 whose receptor is used by SARS CoV 2 to enter the target cells are not supported by
evidence [77]

Additional information on clinical case management is provided under Preparedness and public health response

Modelling scenarios related to epidemic progression and

healthcare capacity saturation

Short term forecast

Unless modified by effective intervention current estimates of the 14 day cumulative notification rate a proxy
measure of the prevalence of active COVID 19 cases in the population predict that about half of all EU EEA
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countries will reach a rate of 100 cases per 100 000 population the prevalence in Hubei province at the peak of

the epidemic by the end of March with the remaining countries reaching that level by mid April 2020 Iceland

Luxembourg and Liechtenstein already reached this level on 21 22 and 23 March respectively These predictions
need to be interpreted with caution because of prediction intervals inherent to modelling and because of the

underlying assumptions of 1 a stable diagnostic testing policy and capacity and 2 an absence of effective

mitigation measures As more countries are now only testing severe acute respiratory infections at hospital
admission due to shortages of laboratory consumables the increase of reported laboratory confirmed cases is

expected to slow down in several countries This will probably not reflect reduced incidence Similarly prevalence
predictions will probably be affected by increased community and mitigation measures in the countries if effective

Estimated risk of healthcare capacity saturation

ECDC estimated the risk of saturation of intensive care unit ICU beds through a simulation approach using

hospital data from the 2016 2017 ECDC point prevalence survey of healthcare associated infections in acute care

hospitals [78] Hospital capacity was evaluated as a function of increasing prevalence of hospitalised COVID 19

cases per 100 000 population and for three levels of hospitalised COVID 19 patients requiring ICU care 5 18

and 30 severity scenarios The model considers bed occupancy rates measured outside the winter season and

does not take in account the increased capacity added by many countries as a response to the COVID 19

emergency The 14 days cumulative notification per 100 000 population was used as a proxy of the prevalence of

active COVID 19 cases Countries that did not participate in the ECDC point prevalence study could not be included

in the analysis Annex 3

Based on these estimates four EU EEA countries are at a high risk of seeing their ICU capability exhausted at a

prevalence of 10 hospitalised COVID 19 cases per 100 000 population approximately twice the mainland China

prevalence scenario at the peak of the epidemic At a prevalence of 18 hospitalised cases per 100 000 the

Lombardy scenario as of 5 March 12 countries are at a high risk of ICU capability becoming exhausted The ICU

capacity of all EU EEA countries and the UK would be exceeded at a prevalence of 100 hospitalised cases per

100 000 population the Hubei province scenario at the peak of the epidemic Nonetheless despite ICU capacity
saturation in most countries more than half of the countries 17 would still have a residual non ICU bed capacity
in a Hubei like situation

Capacity for airborne infection isolation rooms would be exhausted in all countries well before reaching a

prevalence of 10 hospitalised cases per 100 000 population In the same prevalence scenario six countries would

not have residual isolation capacity in single rooms either and no country would have any single room capacity left

in a Hubei province scenario It is important to emphasise that the time needed to reach a saturation situation

depends on the size of the country but that at the regional and sub regional levels hospital systems may be

overwhelmed much earlier

It will be possible to estimate the saturation risk with higher accuracy as more national data become available

3 ECDC risk assessment
Uncertainties remain regarding infectivity during the incubation period and recovery the role of herd immunity risk

factors for severe illness besides age the effectiveness of treatment regimens and the impact of individual or

population based preventive measures implemented at different points in the epidemic and at different intensities

across countries

This assessment is based on facts known to ECDC at the time of publication and unless otherwise stated the

assessment of risk refers to the risk that exists at the time of writing this report It follows the ECDC rapid risk

assessment methodology with relevant adaptations [77]

Risk assessment questions
What is the overall risk as of 25 March 2020 of severe disease associated with COVID 19 for the EU EEA

and UK

What is the risk of occurrence of widespread national community transmission in the EU EEA and the UK in

the coming weeks

What is the risk of the healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming
weeks

What is the risk of severe disease associated with COVID 19 for the EU EEA

and the UK as of 25 March 2020

The risk of severe disease associated with COVID 19 for people in the EU EEA and UK is currently considered

moderate for the general population and very high for older adults and individuals with chronic underlying
conditions

This assessment is based on the following factors

9



369885

COVID 19 pandemic increased transmission in the EU EEA seventh updateRAPID RISK ASSESSMENT

• COVID 19 cases have been reported in all EU EEA countries and the UK The overall 14 day cumulative

notification rate for the EU EEA and the UK has increased from 3 3 cases per 100 000 population on

11 March to 36 1 cases per 100 000 population on 25 March 2020 There is a growing number of cases in

many countries without epidemiological links to explain the source of transmission Based on the predicted
development of the 14 day cumulative notification rate similar levels to those seen in Hubei providence are

expected to be seen in all EU EEA countries and the UK in a few days to a few weeks Although uncertainty
remains about the extent to which the prevention and control measures introduced may slow the speed of

transmission the probability of further continued transmission in the EU EEA and the UK remains very high
• The evidence from analyses of cases in China is that the disease is mild i e non pneumonia or mild

pneumonia in about 80 of cases most cases recover 14 develop severe disease and 6 experience
critical illness Recent data from EU EEA countries indicate that 30 of cases are hospitalised and 4

require critical care Severe illness and death is more common among the elderly and those with other

chronic underlying conditions These risk groups account for the majority of severe disease and fatalities to

date Mitigation measures to slow transmission have been introduced at different points in the epidemic and

at varying intensities across EU EEA countries and the UK The effect of these measures in slowing the

transmission of COVID 19 in the general population more broadly and in vulnerable populations of older

adults and individuals with chronic underlying conditions specifically is not yet possible to evaluate Once

infected no specific treatment for COVID 19 exists however supportive therapy if healthcare capacity for

this exists can improve outcomes In sum the impact of COVID 19 if acquired is assessed as moderate

for the general population and as very high for elderly and individuals with chronic underlying conditions

What is the risk of occurrence of widespread national community
transmission of COVID 19 in the EU EEA and the UK in the coming weeks

The risk of occurrence of widespread national community transmission of COVID 19 in the EU EEA and the UK

in the coming weeks is moderate if effective mitigation measures are in place and very high if insufficient

mitigation measures are in place

This assessment is based on the following factors

• There are rapidly growing numbers of cases in many countries and many countries in Europe have already
reported nation wide community transmission Mitigation measures to slow down transmission have been

introduced at different points in the epidemic and at varying intensities across EU EEA countries and the

UK The effect of these measures in slowing the transmission of the virus in the general population and in

vulnerable populations is not yet possible to evaluate but it is known the virus spreads very quickly in the

absence of effective mitigation measures Based on the high transmissibility of the virus and the continued

increase in the notification rate in all EU EEA countries the probability of occurrence of widespread national

community transmission is considered moderate if effective mitigation measures are in place and very high
in the absence of effective mitigation measures If mitigation measures are lifted suddenly and too early a

resurgence of cases is likely
• The impact of national community transmission would be high especially if healthcare capacity is exceeded

or if hospitals are affected and a large number of healthcare workers need to be isolated or become

infected The impact on vulnerable groups would be very high in particular for the elderly

What is the risk of healthcare system capacity being exceeded in the

EU EEA and the UK in the coming weeks

The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU EEA and the UK in the coming weeks is

considered high

This assessment is based on the following factors

• Analyses carried out by ECDC indicate that if the pandemic progresses remains on its current course without

strong countermeasures and surge capacity enacted there is high probability that many EU EEA countries

will experience demands that far exceed currently available ICU capacity Furthermore healthcare staff is

under pressure and resources are strained across all EU EEA countries there have been reports of

additional strain or shortages in the following areas ventilator availability sampling material and laboratory
materials affecting diagnostic capacity for COVID 19 testing which also affects other laboratory services

contact tracing surveillance risk communication personal protective equipment shortages of staff and

space due to increased needs for triage and isolation of suspected cases Although the influenza season has

peaked in all EU EEA countries some healthcare systems may still be under pressure from residual and

continued severe influenza cases

• Sub regions of Italy France the Netherlands and Spain have already reported healthcare system saturation

due to very high patient loads requiring intensive care The increased pressure caused by COVID 19 on

many EU EEA health system is dependent on the level of preparedness and surge capacity that a given
country or area has implemented or can implement quickly If incidence increases quickly and if additional

surge capacity for resources staff and hospital beds are not ensured the impact of COVID 19 will be very

high and likely result in considerable additional morbidity and mortality in COVID 19 cases This impact will
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be mostly concentrated in vulnerable populations of elderly and persons with chronic underlying conditions

Already stretched capacity would be further exacerbated if substantial numbers of healthcare workers

became infected with the virus

It is essential to introduce measures to slow down the spread of the virus in the population in order to allow

healthcare systems to put surge capacity measures in place to absorb more severe COVID 19 cases These options
are listed under Preparedness and public health response and recent ECDC guidance documents [78] The

implementation of these mitigation measures will determine the eventual level of impact of the epidemic on

individuals populations and healthcare system capacity

4 Preparedness and public health response
Five scenarios describing the possible progression of the COVID 19 outbreak in EU EEA countries were presented
in ECDC s fifth Rapid Risk Assessment on COVID 19 Annex 4 [79] Currently the epidemiological situation in

EU EEA countries and the UK varies by region but an analysis of the epidemic progression indicates that all

EU EEA countries are generally following the epidemic curve that was observed in China in January and February
Annex 2 Most countries in the EU EEA and the UK are currently in scenario 3 and all available data indicate that

they are very rapidly moving toward or are already experiencing a scenario of sustained community transmission

of COVID 19 with overburdened health services scenario 4

All measures in the Member States must be aimed at the containment and mitigation of further transmission of the

virus A focus on vulnerable groups and populations is paramount All EU EEA countries should have already
activated their pandemic preparedness plans in the context of COVID 19 and initiated appropriate proportional
and evidence based response measures to prevent escalation to scenario 4 i e intensive care capacity is saturated

and health systems are overwhelmed [80] It is also crucial to prepare or adapt business continuity plans for non-

healthcare settings in order to ensure continuity of essential services e g transportation energy and information

technology sectors

The options provided below therefore focus on scenarios 3 and 4 which describe local and nationwide

transmission scenarios Options for scenarios 0 1 and 2 can be found in ECDC s previous risk assessment [79]

Community measures and social distancing
ECDC s guidelines for the use of non pharmaceutical countermeasures to delay and mitigate the impact of the

COVID 19 pandemic include a description of community measures such as infection prevention and control and

social distancing [78]

Infection prevention and control in the community

There is evidence from other respiratory infections that measures taken by individuals such as rigorous hand

hygiene respiratory etiquette and use of face masks when sick contribute to reducing the risk of

transmitting acquiring COVID 19 infections

• Rigorous hand washing schemes including the washing of hands with soap and water for at least

20 seconds or if soap and water are not available cleaning hands with alcohol based solutions gels or

tissues is recommended in all community settings in all possible scenarios Organisations and private
companies should ensure availability of sufficiently and suitably located washbasins and taps as well as

soap and hand gels to encourage hand hygiene Public health organisations should disseminate information

on appropriate hand washing techniques Proper hand hygiene will also reduce the transmission of other

communicable diseases

• Respiratory etiquette i e covering the mouth and nose when coughing and sneezing may mechanically
block the droplet transmission that is believed to be the principal transmission mode for COVID 19 After

coughing sneezing disposal of used tissues should occur followed by immediate hand washing
• The use of surgical face masks decreases the risk of infecting others when worn by a person with

respiratory symptoms before seeking medical advice and while being assessed until isolation There is no

evidence on the usefulness of face masks worn by persons who are not ill to prevent infection from COVID

19 therefore this is not advisable [78] It is possible that the use of face masks by untrained people may
even increase the risk of infection due to a false sense of security inappropriate use of the mask and

increased contact between hands mouth and eyes without hand washing In addition in view of scenario 4

reserving PPE for use by healthcare workers should be a priority

While people with mild symptoms may stay home anyone with progressing acute respiratory symptoms should

seek medical attention ideally first by phone Household contacts of a person confirmed to have COVID 19 should

be quarantined for 14 days after their last contact with the case while household contacts of a person with

symptoms compatible with COVID 19 should also be encouraged to quarantine at home for 14 days after the

symptoms of the household contact have resolved Risk groups especially the elderly with symptoms compatible
with COVID 19 should seek medical advice early given the higher possibility of progression to severe disease
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Social distancing measures

The term social distancing refers to efforts that aim to decrease or interrupt transmission of COVID 19 in a

population sub group by minimising the number of contacts and increasing physical distance between potentially
infected individuals and healthy individuals or between population groups with high rates of transmission and

population groups with no or a low level of transmission Community level social distancing measures should be

implemented in parallel with containment efforts e g contact tracing [81]

There are several different types of social distancing measures [82 83]

• Individual level social distancing can include

Isolation of COVID 19 cases or people with respiratory symptoms

Quarantine of their contacts

Stay at home policies aimed at people who are at high risk of severe disease

• Social distancing measures affecting multiple people can include

The closure of educational institutions and workplaces
Measures to limit outside visitors and limit the contact between the residents of confined settings
such as long term care facilities and prisons
Cancellation prohibition and restriction of mass gatherings and smaller meetings

Mandatory quarantine of all inhabitants of buildings or residential areas

Internal or external border closures

Stay at home restrictions for entire regions or countries

The effectiveness of the different social distancing measures remains uncertain due to the lack of direct evidence

however the limited evidence base from previous pandemics and from the experience of COVID 19 in China

indicates that a layered approach is the most effective and that rigorous measures are needed to reduce

community transmission [84] In addition modelling evidence from France indicates that an 8 week school closure

combined with 25 adults teleworking could be sufficient to delay the peak of a national epidemic by almost two

months with an approximately 40 reduction of the case incidence at the peak [85]

The term social distancing focuses on reducing physical contact as a means of interrupting transmission and

reduction of social contact may be an unintended outcome However the success of social distancing measures

that are implemented over an extended period may depend on ensuring that people maintain social contact from

a distance with friends family and colleagues

Some key points for consideration when implementing social distancing measures include the following

• Ensuring the continued provision of essential services and supplies to everyone who is subjected to the

measures e g food medication and access to healthcare [86 87]
• Encouraging people to maintain close contact with friends family and other networks via internet based

communications systems social media and phone as an important means of promoting mental wellbeing
[86 88]

• Encouraging people to engage in physical activity whether in their homes or alone outside [89]
• Coordinating with and supporting civil society and religious groups who work with vulnerable groups such

as the elderly people with underlying health conditions disabled people people with mental health

problems homeless people people living in abusive household settings and undocumented migrants
[90 91]

• Officially acknowledging and promoting gestures of solidarity and mutual support that have spontaneously
emerged in communities under quarantine [92]

• Providing financial compensation for lost income and employment as this will likely facilitate adherence to

the prescribed public health measures [93 94]

Risk communication

A high level of public awareness about and acceptance of the implemented social distancing measures is a

prerequisite for their success A comprehensive risk communication strategy should therefore be implemented
following the key principles outlined by WHO e g building trust and strong community engagement [95] The

strategy also includes presenting to the public the rationale and justification behind the chosen social distancing
measures In addition to informing the population about mandated measures people should be strongly
encouraged to take action at a personal level as a means of protecting themselves and others Different audiences

should be targeted for example by using minority languages A monitoring system should also be put in place to

observe public perceptions and opinions of the social distancing measures that people are being subjected to

Procedures for identifying and rapidly addressing misinformation disinformation and rumours especially on social

media platforms should be established Please refer to the guidance on community engagement [91] for more

details

When to initiate social distancing measures and exitstrategies
Social distancing measures are effective at reducing viral transmission and they should be implemented wherever

there is a risk of wider community transmission The earlier the measures are implemented the greater the

reduction in the number of cases It is estimated that if a range of non pharmaceutical interventions including
social distancing had been conducted one week two weeks or three weeks earlier in China the number of
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COVID 19 cases could have been reduced by 66 86 and 95 respectively while also significantly reducing
the number of affected areas [96]

Epidemiological situation and healthcare capacity vary between settings and there is no one size fits all solution

Consequently the implementation of measures and their timing has to be adapted accordingly In order to

determine the effects of the measures and to accurately identify the triggers for their activation and subsequently
for their de activation a range of surveillance systems has to be established or strengthened if already in place
This should include monitoring of healthcare capacity and behavioural and mobility studies see Testing and

surveillance strategy below Decisions have to take into account the fact that the incubation period and the time

taken to report cases may bring about a delay of two weeks before the impact of the social distancing measures

can be observed and their effectiveness evaluated

ECDC is currently analysing the optimal approaches to de escalating social distancing interventions Broadly the

potential strategies are

• Maintain stringent measures until a game changer is developed for example a vaccine or a mass

produced sensitive rapid diagnostic test

• Apply stringent measures until incidence drops to a certain threshold then relax measures before re-

introducing them before the hospital capacity threshold is reached again
• Identify a mix of measures that maintains incidence at slightly below hospital capacity thereby reducing the

overall number of cases [80]

Social distancing measures in place in EU EEA Member States and the UK

A variety of response measures have been progressively implemented across the EU EEA and the UK as the

transmission of COVID 19 has increased with at least some measures implemented in all EU EEA countries and

the UK Annex 5 As of 24 March the majority of EU EEA countries have implemented measures to close

educational institutions 29 countries 94 close public spaces 28 90 cancellation of mass gatherings 27

87 introduction of measures for special populations 26 84 closure of workplace or teleworking 21 68

and stay at home restrictions for entire regions or countries also known as lockdown 17 55 Annex 5

Figure A

Measures for healthcare settings
Hospital preparedness is an absolute and immediate priority when countries regions find themselves in scenario 3

or 4 In healthcare settings surge capacity plans must be up to date and launched in expectation of the high
demand for care of patients with moderate or severe respiratory distress [80] Emergency wards and intensive

care wards are likely to exceed capacity very rapidly if service delivery is not reorganised [5 8]

Healthcare facilities in affected areas in EU EEA countries should now consider the following measures

• Design and implement a strategy to discourage patients with symptoms potentially caused by COVID 19

infection from presenting to healthcare facilities without prior instructions

• If consistent with national policy on management of COVID 19 cases encourage mild cases to stay home in

self isolation and self monitor symptoms see case management below

• In case the testing policy capacity allows for testing an increased number of samples countries may also

establish care facilities designated for mild cases in order to accommodate mild cases that cannot self

isolate e g a family members in high risk groups visitors etc

• Designate and establish treatment facilities for sub intensive and intensive care needs [80] This implies the

activation of hospital contingency plans [97]
• Establish surge capacity for healthcare workers including laboratory staff

• Establish and enforce policy on limiting access to hospitals for visitors of admitted patients including
parents or caregivers accompanying minor patients [97]

• Decrease the administrative workload for healthcare workers

• Prepare or adapt business continuity plans for healthcare facilities in accordance with the latest public
health risk assessment and guidance from national regional or local health authorities to ensure continuity
of essential services

For more details on contingency planning in healthcare settings primary care and hospital settings please
consider previous ECDC RRAs [80] the related Guidance for health system contingency planning during
widespread transmission of SARS CoV 2 with high impact on healthcare services [98] and hospital preparedness
checklists [59]

Up to 10 of reported cases in China [8] and up to 9 of overall cases in Italy were among healthcare workers

[99] It is likely that nosocomial outbreaks are important amplifiers of the local outbreaks and they
disproportionately affect the elderly and vulnerable populations Infection prevention and control IPC practices
are of critical importance in protecting the function of healthcare services and mitigating the impact on vulnerable

populations Staff with symptoms compatible with COVID 19 should self isolate avoid working while symptomatic
and should be prioritised in the national testing policies in order to be able to return back to work as soon as

possible If a suspected or confirmed case of COVID 19 is detected in a facility all staff should be informed

A team or at least one full time staff member in each health facility should be the lead for IPC and preparedness for

COVID 19 responsible for the education and training of staff including full compliance with hand hygiene Additional
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information is available in the ECDC technical report on infection prevention and control for the care of patients with

COVID 19 in healthcare settings [100] the technical report on personal protective equipment needs in healthcare

settings [101 102] and the ECDC Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare

settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID 19 [103 [104] as well as in WHO s Five Moments

for Hand Hygiene approach before touching a patient [105]

If cases are cared for in a home environment IPC measures are outlined in the WHO guidance for homecare of

patients with COVID 19 [106]
Negative pressure isolation rooms are strongly recommended for the performance of aerosol generating

procedures [100]

Countries and healthcare institutions should identify additional facilities e g healthcare units departments or

existing healthcare buildings that can be used for the cohorting of cases with mild symptoms This should be done

well ahead of capacity being exceeded in existing healthcare facilities Cohorting may help conserve PPE and

reduce the risk of transmission The minimum requirements for units designated for the management of confirmed

COVID 19 patients are a staff adequately trained in infection prevention and control and b safe diagnostic
evaluation and management of COVID 19 patients c the availability of appropriate PPE d adequate laboratory
support and e appropriate cleaning and waste management procedures

Long term care facilities should implement the baseline options for preparedness for COVID 19 described in an

ECDC guidance document given that the rapidity of an onset of a COVID 19 outbreak may result in insufficient

time to implement the necessary IPC [100]

Home care and isolation of cases

Clinical presentation among reported cases of COVID 19 varies in severity from asymptomatic subclinical infection

and mild illness to severe or fatal illness Reports show that clinical deterioration can occur rapidly often during the

second week of illness [8 18 108 109] For a description of the clinical presentation and vulnerable groups see the

section on Disease background

Patients with a mild clinical presentation mainly fever cough headache and malaise will not initially require
hospitalisation and may be safely managed in dedicated isolation facilities or at home The majority of these cases

will spontaneously recover without complications However as clinical signs and symptoms may worsen with

progressive dyspnoea due to lower respiratory tract disease in the second week of illness patients treated at home

should be provided with instructions if they experience difficulties breathing Sufficient call and reception capacity
as well as hospitalisation capacity have to be established to guarantee good access An estimated 10 15 of mild

cases progress to severe and 15 20 of severe cases become critical according to data from China [8] Home

care could also be considered for symptomatic patients no longer requiring hospitalisation or in a case of informed

refusal of hospitalisation [106] ECDC has proposed criteria for hospital discharge of confirmed COVID 19 cases

[109]

Instructions should be provided for home care PPE use and environmental cleaning in home settings in order to

limit transmission within households [106] Clinical criteria such as resolution of symptoms or absence of fever and

laboratory evidence of SARS CoV 2 clearance from the upper respiratory tract should be considered but also

adapted to the local context i e existing capacity of the healthcare system laboratory diagnosis resources and

the current epidemiology situation

Guidance for clinical care of severe cases is available from WHO [74] and from the US CDC [110]

Rational use of PPE and hand hygiene materials for the care and

management of COVID 19

As of March 2020 countries worldwide that are facing COVID 19 are experiencing reduced availability of PPE and

hand hygiene materials [111] An immediate priority has been set at EU level to ensure adequate production and

supply of PPE for healthcare workers and patients and a joint procurement process has been launched by the

European Commission for interested EU Member States Coordinated supply chains for PPE should ensure

distribution of such materials to healthcare systems to reduce the potential for healthcare associated transmission

to vulnerable groups and to healthcare workers [104] Cross border supply and donations to highly affected areas

should continue in order to decrease overall infection pressures in EU EEA countries

The ECDC guidance document Infection prevention and control for the care of patients with novel coronavirus in

healthcare settings first update [100] highlights best practices for PPE and options for hospitals and long term

care facilities that have limited access to such materials The advice given in this document is in concordance with

a detailed guidance document published by WHO in February 2020 [112]

In order to maximize the use of available PPE in the event of insufficient stocks designated staff members should

be allocated to perform a procedure or a set of procedures in designated areas For example designate staff for

swabbing procedures in a dedicated swabbing area

If available resources do not allow for recommended infection control practices the following options could be

considered
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Priorities for use of respirators FFP2 3

• Several factors remain unclear and warrant caution the relevant role of droplet fomite and aerosol

transmission for SARS CoV 2 the protection provided by the different components of personal protective
equipment and the transmissibility of the virus at different stages of the disease [70 114] With the

exception of aerosol generating procedures AGPs it remains unclear whether respirators FFP2 3 provide
better protection than surgical masks against other coronaviruses and other respiratory viruses e g
influenza viruses [115 116] Therefore a rational approach to the use of personal protective equipment in

case of widespread community transmission with imminent or foreseen shortages necessitates that FFP2 3

respirators are prioritised for care activities with a higher risk of transmission AGPs intensive care

• The highest priority is for healthcare workers especially those performing AGPs including tracheal

intubation bronchial suctioning and bronchoscopy Swabbing can provoke cough and or sneezing
potentially leading to the production of aerosols Healthcare workers performing swabbing in closed spaces
should wear gloves goggles gown and an FFP2 respirator or a surgical mask if there is shortage of

respirators [116] If drive through or outdoors testing facilities are in place the use of a surgical mask is

sufficient for respiratory protection [116]
• Respirators can be used for up to 4 hours for multiple patients without removing them [112] it is

acceptable for the respirators to be reused by the same healthcare worker for a limited number of times

When if the respirator becomes soiled with bodily fluids got wet no longer fits properly or if

breathing through the respirator becomes difficult it has to be discarded Contamination of the

respirator surface can be avoided by placing a medical mask over it or by wearing a face shield that

can be cleaned

• Research groups and healthcare facilities are currently looking into possible methods to decontaminate and

sterilise masks and other equipment for re use Steam hydrogen peroxide vapour ultraviolet germicidal
irradiation and gamma irradiation are being explored but none of these approaches have been

standardised Options such as re using PPE are considered an extraordinary last resort method in the event

of imminent shortages of PPE They should only be applied after a careful evaluation of the situation and

after exploring the possibility of resource conscious rational PPE use Countries and groups studying such

methods should be encouraged to share their results as soon as they become available [117 118]

Priorities for use of surgical masks

• Those caring for COVID 19 patients if no respirators are available

• Symptomatic confirmed cases of COVID 19 followed by suspected cases

Priorities for hand hygiene and use of alcohol based hand rub

• Prioritise rigorous hand washing practices using water and soap ensure access to hand washing facilities

• If alcohol based hand rub is not available in sufficient quantities the highest priority is at the point of care

with priority given to areas with confirmed cases If sufficient stocks are available place in common areas

with high footfall outside of designated COVID 19 areas

Priorities for use of other PPE and hand hygiene products

• If insufficient quantities of gowns are available use aprons
• If insufficient quantities of goggles and or visors are available for the recommended uses use products that

can be decontaminated if available Otherwise consider decontamination and reuse consult

manufacturer s guidelines
• Regular cleaning followed by disinfection is recommended for rooms accessed by patients residents

furniture and frequently touched surfaces use hospital disinfectants active against viruses In the event of

shortages of hospital disinfectants decontamination may be performed using 0 1 sodium hypochlorite
dilution 1 50 if household bleach at an initial concentration of 5 is used after cleaning with a neutral

detergent although no data are available for the effectiveness of this approach against COVID 19 [119]
Surfaces that may become damaged by sodium hypochlorite may be cleaned with a neutral detergent
followed by a 70 concentration of ethanol

• In long term care facilities with insufficient quantities of paper towels use clean cloth towels and replace
them regularly wash them with a standard detergent for example household washing powder [120]

Testing and surveillance strategy

Laboratory testing

Timely and accurate laboratory testing of specimens from cases under investigation is an essential part of the

management of COVID 19 and emerging infections in general However the current shortages of laboratory
consumables and reagents affect diagnostic capacity and hamper the epidemic response at the national and local

levels For EU EEA countries that need help in testing a pool of specialised referral laboratories have offered

support [121] while several laboratories have offered additional support [122] Member States should monitor

changes in the epidemic situation and be prepared to adjust the laboratory diagnostic capacity on short notice All

patients with mild symptoms of respiratory infections influenza like illness should be tested if the resources are

available Countries should continue to increase their primary diagnostic testing capacity in local clinics and

laboratories and look for additional laboratory and personnel resources If capacity in diagnostic laboratories is
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exhausted research laboratories could be approached The specimen types to be collected are listed in the WHO

laboratory guidance [123]

Testing and assays The recommended diagnostic test for SARS CoV 2 infection is by viral RNA detection with

nucleic acid amplification tests NAAT such as RT PCR [123] In areas with widespread community transmission

of SARS CoV 2 and when laboratory resources are limited detection by RT PCR of a single discriminatory target is

considered sufficient [123] Confirmatory testing should be performed only for specimens if the first result is

technically not interpretable In such a case additional sampling or repeated testing and confirmation is advised If

there is a shortage of sampling materials oropharyngeal and nasopharyngeal swabbing can be performed with one

swab and combined into one diagnostic test Serological assays are under development and collecting serum

specimens at symptom onset or at admission and at convalescent stage or at discharge will be useful for later

seroepidemiological studies and should be done for hospitalised patients and during specific outbreaks in schools or

confined facilities Several commercial detection and serological assays for SARS CoV 2 are on the market

however information on their clinical performance is still limited Validation of commercial assays is an urgent

priority

Differential diagnostics Influenza testing of at least hospitalised patients with severe acute respiratory
infections SARI should be continued as long as local circulation of influenza continues in order to initiate early
antiviral treatment of influenza infected patients TTie differential diagnostics are also key for isolation and contact

tracing of COVID 19 cases

Testing for sentinel surveillance A representative subset of patients should be swabbed for acute respiratory
infection ARI or influenza like illness ILI sentinel surveillance based on geographical and population distribution

Positive specimens should be sent to a reference referral laboratory at regular intervals for confirmation and

further characterisation in order to identify and follow up the evolutionary changes of the virus Testing specimens
from sentinel outpatient surveillance sites for COVID 19 should be continued for as long as possible this will

facilitate monitoring of the effectiveness of the community mitigation measures that are in place

Biosafety As per WHO biosafety guideline non propagative diagnostic laboratory work for example sequencing
nucleic acid amplification test NAAT should be conducted at a facility using procedures equivalent to biosafety
level 2 BSL 2 and propagative work for example virus culture isolation or neutralisation assays should be

conducted at a containment laboratory with inward directional airflow BSL 3 Patient specimens from suspected
or confirmed cases should be transported as UN3373 biological substance category B Viral cultures or isolates

should be transported as category A UN2814 infectious substance affecting humans [124]

Laboratory training Countries should provide training to laboratory staff in laboratory diagnosis of SARS CoV 2

in preparation of rapid expansion of laboratory diagnostic capacity

Commercial assays Point of care testing POCT for infectious diseases represents a set of technologies that

can lead to the rapid detection of infectious diseases and influence the way patients are treated for suspected
infectious diseases [125] Often the objective is to screen large number of patients without shipment of specimens
either near or at the site of the patient for clinical management reasons The positive and negative predictive
value of any diagnostic test is dependent on the epidemiological situation and the clinical sensitivity and specificity
of the test Ttie availability of diagnostic tests for SARS CoV 2 infection is monitored by the Foundation for

Innovative New Diagnostics FIND a WHO collaborating centre An inventory of molecular diagnostics which are

existing or are in the pipeline is available at the following link https www finddx orQ covid 19 pipeline ECDC is

closely cooperating with FIND and WHO on SARS CoV 2 laboratory assay validation and will inform the EU EEA

countries on results as soon as they become available At the moment no POCT has been recommended for

diagnostic use by WHO Self testing devices are yet to be fully validated

Drive through and self testing In South Korea and some EU EEA countries alternative approaches for

community testing have been introduced including drive in testing facilities and home based self testing The

drive in testing facilities may provide an efficient way to screen patients for COVID 19 while decreasing the risk of

contaminating the facilities and decreasing the risk of infection of non infected people in waiting rooms

Shortages in laboratory consumables

Repeated assessments of the situation in the Member States have shown shortages of laboratory consumables

The laboratories have experienced delayed or missing deliveries of swabbing material plastic consumables RNA

extraction and RT PCR reagents and PPE This is affecting laboratories in all EU EEA countries The European
Commission has launched a joint procurement to enable equitable access to materials and equipment

Optimised testing for COVID 19

All patients presenting to the healthcare system with symptoms of acute respiratory infection should be considered

as suspected cases according to the EU case definition and should be tested for SARS CoV 2 virus as part of active

case finding provided that the country is experiencing local transmission as is true for almost all EU EEA

countries [126] This implies that a very large number of tests has to be carried out if all cases irrespectively of

severity are to be tested
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Contacts of all confirmed cases should be traced especially during the containment phase but also if possible
during mitigation While symptomatic contacts should always be tested the testing of asymptomatic contacts of a

COVID 19 case can be deferred but should be considered for those with high risk exposure

If the number of suspected cases exceeds the available testing capacity in a country or an area testing the

following groups should be considered a priority in decreasing order of importance

• Testing of hospitalised patients with severe acute respiratory infections SARI in order to inform

appropriate clinical management including isolation and wearing of PPE

• Testing all cases of acute respiratory infection in hospitals or long term care facilities in order to guide
infection control and PPE use to protect vulnerable persons and healthcare staff testing of symptomatic
healthcare staff even those with mild symptoms to guide decisions on exclusion from and return to work

the aim is to ensure continued health and social care services

• Testing of patients with acute respiratory infections or influenza like illnesses in sentinel outpatient clinics

testing of patients admitted to sentinel hospitals with severe acute respiratory infections in order to assess

virus circulation in the population see surveillance section for more details

• Elderly people and those with underlying chronic medical conditions such as lung disease cancer heart

failure cerebrovascular disease renal disease liver disease hypertension diabetes and

immunocompromising conditions who show signs of acute respiratory illness because they may need

respiratory support sooner than people who are not in a risk group

Member States should adapt these recommendations based on the national local epidemiological situation and

their resources

Surveillance

Surveillance for COVID 19 targets both community and hospital surveillance The objectives at national and

EU EEA level are to

• monitor the intensity and geographical spread of the virus in the population
• identify risk groups for severe disease

• measure the impact on the population and the healthcare system and to

• measure the impact of any mitigation measures

These objectives can be addressed through different surveillance methods

Monitoring the intensity and spread of the virus in the population Countries recommending that patients
with ARI ILI should visit general practitioners should employ sentinel syndromic and virological surveillance as the

main methods to assess intensity and spread of COVID 19 Where feasible the number of outpatient sentinel sites

should be increased to improve coverage of the population under syndromic surveillance Data on the number of

patients visiting with ARI Ili symptoms will provide information on spread and intensity as well as the most

affected age groups in primary care These data should continue to be reported in TESSy according to the

influenza protocol Data on the number of SARS CoV 2 tests performed and number of positive tests from sentinel

surveillance should be collected and reported in TESSy on a weekly basis within the COVID 19 reporting

Sentinel clinic based surveillance systems might not be suitable to monitor COVID 19 intensity and spread in the

community in countries recommending that patients with ARI ILI should not visit general practitioners In these

circumstances sentinel general practices consulted through telephone could report at least the number and

proportion of telephone consultations due to ARI ILI In addition surveillance should include sites where ARI ILI

patients are directed and tested e g dedicated testing centres Data on calls to regional national healthcare

telephone helplines could be an additional source of data Analysis of the ARI ILI rate regionally and nationally
could provide an indication of trends Helplines could also be used to sample a proportion of cases fitting the
ARI ILI case definition which will provide additional data on community transmission of COVID 19

These methods can also be used to perform assessments in areas within a country where community transmission

is suspected to be occurring e g SARI cases detected or where cases are detected without travel links In these

situations general practitioners in the area as many as possible should be included in a temporary surveillance

assessment and asked to sample patients with ARI ILI The proportion of cases sampled via healthcare helplines in

the area could also be increased temporarily to improve the sensitivity of the system

Hospital based surveillance All hospitalised patients with SARI should be tested for SARS CoV 2 virus

irrespective of travel history in order to detect community transmission detect nosocomial outbreaks and to

monitor intensity and impact Testing data on SARI cases in all hospital wards and or SARI cases in intensive care

units should be collected either via comprehensive surveillance or from sentinel hospitals Data collected should

include at a minimum the number of COVID 19 tests performed among patients with SARI and the number of

positive tests These data should be reported in TESSy on a weekly basis Enhanced surveillance of SARI cases can

be used to identify risk groups for COVID 19 risk factors for severe illness and poor outcome Where enhanced

SARI surveillance cannot be implemented enhanced surveillance of either all hospitalised confirmed COVID 19

cases or else those in intensive care units should be established with the same objectives ECDC is developing
surveillance protocols for enhanced surveillance of hospitalised COVID 19 cases

Surveillance of confirmed cases As far as resources allow case finding based on the surveillance case

definition [127] should continue in areas with ongoing community transmission If there are limited resources for
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testing and all suspect cases cannot be tested surveillance based on notified cases will not be comprehensive and

might be biased depending on who is prioritised for testing Such surveillance is therefore unlikely to give a full

picture of the epidemiology of COVID 19 Surveillance of confirmed cases among specific groups such as

healthcare workers can be important to detect transmission in priority areas As long as suspect cases are being
tested according to the case definition surveillance of confirmed cases and national and international reporting of

these data should continue If detailed reporting is not feasible a reduced dataset should be used for case based

reporting at national level and in TESSy or alternatively aggregated reporting The number of samples tested for

SARS COV 2 infection should also be collected

Indicators for monitoring Countries should collect basic indicators from each region on transmissibility
seriousness and impact of the disease following WHO s Pandemic Influenza Severity Assessment PISA guide
[128] Transmissibility can be based on ARI ILI rates through number of primary healthcare visits telephone
consultations or population based participatory surveillance initiatives seriousness on hospitalisation or ICU

admission rates and impact on how hospitals are coping with the burden of cases The assessment of the impact
on hospitals should be based on bed occupancy levels in hospitals and intensive care units and the capacity for

ventilation and could use simple indicators such as capacity sufficient or overwhelmed These indicators would

inform decisions on local and regional healthcare resource requirements and shifting as well as enhancing
capacities but also on measures like social distancing and quarantine which would need to be taken in the context

of large pressures on health services The indicators should be collated at national level and reported at EU level

Excess mortality surveillance Monitoring of all cause or specific excess mortality is essential at this stage in

order to timely assess the impact of the epidemic and most affected age groups outside hospital settings in

addition to monitoring all deaths among confirmed cases

Limited resources As transmission in countries becomes more widespread the focus for surveillance should be

on assessing the intensity and spread of community transmission and on the impact Surveillance based on sentinel

clinics and or telephone helplines and hospital based surveillance will address these objectives and provide the

best evidence for control interventions Participatory surveillance using self reporting of symptoms may provide
useful insights into disease dynamics When resources are limited hospital based surveillance data requirements
could be reduced and eventually aggregate reporting could be used to further limit the burden

If there is no capacity for testing of samples from the community for surveillance purposes sentinel syndromic
surveillance for ARI ILI through sentinel general practices and or telephone helplines should be used to assess the

intensity and spread of infection This might be challenging if influenza and or other respiratory pathogens are co-

circulating If testing capacity remains in hospitals or intensive care units then the focus should be on SARI ICU

surveillance and or surveillance of hospitalised cases In the event that no testing capacity remains at all in

hospitals the qualitative indicators described above could be used

Contact tracing

Contact tracing is an important tool to fight the ongoing epidemic of COVID 19 and aims to rapidly identify cases

that arise from transmission from existing cases and to reduce further onward transmission This is achieved

through the prompt identification of contacts of a case of COVID 19 from 2 days before the symptoms onset of

the case to 14 days after testing these contacts where possible and the provision of information on self-

quarantine hand hygiene and respiratory etiquette measures and advice around what to do if they develop
symptoms

Evidence relating to the current pandemic shows the importance of contact tracing both as a method of

containment as well as an effective tool in the context of widespread transmission in combination with other

measures Singapore and several provinces in China have been able to limit the size of the outbreak through
widespread testing contact tracing and quarantine and these efforts remain key for ongoing containment

[8 130 131] Contact tracing resulted in the identification of many new cases often before symptom onset and

reduced the time from symptom onset to isolation substantially thus reducing the likelihood of ongoing
transmission [131 132]

In South Korea contact investigation was enhanced by the verification of medical facility records phone tracking
systems GIS card transactions and closed circuit television which while perhaps effective raises concerns about

data protection [133]

Contact tracing can be resource intensive However even if not all contacts of each case are identified and traced

contact tracing can still contribute to reducing transmission and work in synergy together with other measures

such as social distancing [135 137] Contact tracing may require large numbers of personnel but it is not necessary
to use healthcare workers or public health staff Some countries that have implemented contact tracing rigorously
have used staff from the military or law enforcement and used new technologies e g voluntary mobile apps in

Singapore to help in their efforts [137 138] In Ireland the main tasks of contact tracing have been shifted

outside public health departments in order to scale it up as transmission increases A system has been set up

within a week using an online database and call centres staffed with volunteers military cadets and students

Existing call centres are also used In future as the number of cases and contacts rise contacts may be given
information via text messages instead of phone calls [139 140]
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If resources are limited high risk exposure contacts of each case close contacts and contacts that are healthcare

workers or work with vulnerable populations should be traced first followed by as many as possible of the low risk

exposure contacts [141] Where resources allow this contact tracing should still be considered in areas of more

widespread transmission together with social distancing Contact tracing will be a crucial element for continued

containment once community transmission decreases

ECDC has published a technical report and algorithm on public health management of persons having had contact

with probable and confirmed cases of SARS CoV 2 infection [142] and a technical report on resources required
[141]

5 Research needs
In the current situation of the outbreak early studies on most affected populations or risk groups are required to

inform public health measures and improve case management for the prevention of severe and fatal outcomes

Available study protocols to conduct First few hundred household transmission or other studies are available from

WHO and should be applied In particular the following questions need urgent attention

• Possible preventable determinants of severe COVID 19 e g smoking medications should be identified as

they may contribute to increase the number of severe cases and the impact on hospitals capacity
• The role of children in transmitting the virus

• TTie proportion of asymptomatic cases and their role in transmission

• Evidence of how long a COVID 19 patient remains infective how long antibodies protect from re infection

and what evidence is enough for a positive individual to go back to normal life and work

• The relative efficiency and relevance of the different modes of transmissions e g droplets airborne

surfaces or faecal oral

• Public health relevance of potential indoor transmission through ventilation systems in hospitals offices and

buildings
• Molecular studies to shed more light on disease dynamics and viral evolution and spread

Several clinical trials for medicines and vaccines are currently recruiting and require continuous funding and

harmonised approaches To boost global preparedness prevention and containment of the virus new funding
worth €232 million will be allocated to different sectors from the European Commission [143] The European
Commission has funded through the EU research and innovation programme a number of projects to a total of

€45 million in response to the COVID 19 outbreak [144] ECDC is in collaboration or will establish collaboration

with relevant projects to ensure coherence and synergies

Engagement and efforts should also include serological studies to analyse the impact on a population level and

compare with potential pre existing immunity in the population The serological studies should focus also on

assessing the true attack rate how long the immunity lasts and what the level of population immunity is at

different stages of the epidemic Such studies require sensitive and reliable serological tests which are currently
under development requiring validation Study protocols are currently being developed and should be conducted in

a harmonised way across the EU EEA

The assessment of the effectiveness and use of PPE in various settings will help provide more evidence regarding
the prevention of transmission in healthcare settings and in particular how to protect healthcare workers

Development of re usable user friendly PPE is urgently needed as well as methods for the safe disinfection of PPE

to overcome potential shortages

Finally modelling studies assessing effectiveness of interventions and policies aimed at delaying disease

transmission could be of key importance to support decision making and spare hospital capacity

6 Limitations
This assessment is undertaken based on facts known to ECDC at the time of publication There is substantial

uncertainty regarding the epidemiological characteristics of the COVID 19 There is limited epidemiological and clinical

information on the cases of COVID 19 identified so far e g efficiency of different modes of transmission proportion
of mild and asymptomatic cases transmission during incubation and recovery period effectiveness of treatment

regimes risk factors for severe illness besides age effective preventive measures Given these limitations ECDC will

revise the current risk assessment as soon as more information becomes available

7 Source and date of request
ECDC internal decision 23 March 2020
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Disclaimer
ECDC issues this risk assessment document based on an internal decision and in accordance with Article 10 of

Decision No 1082 13 EC and Article 7 1 of Regulation EC No 851 2004 establishing a European centre for

disease prevention and control ECDC In the framework of ECDC s mandate the specific purpose of an ECDC risk

assessment is to present different options on a certain matter The responsibility on the choice of which option to

pursue and which actions to take including the adoption of mandatory rules or guidelines lies exclusively with the

EU EEA Member States In its activities ECDC strives to ensure its independence high scientific quality
transparency and efficiency

This report was written with the coordination and assistance of an Internal Response Team at the European Centre

for Disease Prevention and Control All data published in this risk assessment are correct to the best of our

knowledge at the time of publication Maps and figures published do not represent a statement on the part of

ECDC or its partners on the legal or border status of the countries and territories shown

20



369885

COVID 19 pandemic increased transmission in the EU EEA seventh updateRAPID RISK ASSESSMENT

Annex 1 ECDC technical reports and guidance
documents on COVID 19

Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed

COVID 19 ECDC Stockholm 23 March 2020

Coronavirus disease 2019 COVHM9 and supply of substances of human origin in the EU EEA ECDC

Stockholm 23 March 2020

Guidance for health system contingency planning during widespread transmission of SARS CoV 2 with

high impact on healthcare services 17 March 2020

Infection prevention and control for COVID 19 in healthcare settings 12 March 2020

Considerations relating to social distancing measures in response to COVID 19 second update 23 March

2020

Novel coronavirus fSARS CoV 21 Discharge criteria for confirmed COVID 19 cases 10 March 2020

Resource estimation for contact tracing quarantine and monitoring activities for COVID 19 cases in the

EU EEA 2 March 2020

Guidance for wearing and removing personal protective eouipment in healthcare settings for the care of

patients with suspected or confirmed COVID 19 28 February 2020

Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 fCOVID 19^ patients 26

February 2020

Public health management of persons including healthcare workers having had contact with COVID 19

cases in the European Union first update 25 February 2020

Interim guidance for environmental cleaning in non healthcare facilities exposed to SARS CoV 2 18

February 2020

Guidelines for the use of non pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019 nCoV 10

February 2020

Personal protective equipment PPEl needs in healthcare settings for the care of patients with suspected
or confirmed novel coronavirus f2019 nCoV\ 7 February 2020

Infection prevention and control for the care of patients with 2019 nCoV in healthcare settings 2

February 2020

Public health management of persons having had contact with novel coronavirus cases in the European
Union 25 February 2020
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Annex 2 Time distribution of 14 day truncated

cumulative incidence of COVID 19

A 14 day truncated cumulative incidence 15 0 cases per 100 000 population and 50 notified cases 23 March

2020
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B 14 day truncated cumulative incidence 15 0 cases per 100 000 population or 50 notified cases 23 March

2020
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a The 14 day truncated cumulative incidence ofCOVID 19 cases distribution in each country is compared with that ofHubei Province China

b The 14 day truncated cumulative incidence ofCOVID 19 cases distribution in each country is compared with that ofItaly which unlike the other

countries in this panel has a 14 day truncated cumulative incidence of 4 0 cases per 100 000 population and 50 notified cases as at 15March

and ofHubei Province China

c The 14 day truncated cumulative incidence ofCOVID 19 cases is shown from the day Dl a country reported a 14 day truncated cumulative

incidence 0 05 cases per 100 000 population the fattening of the curve observed for Hubei Province China at day 30 D30 coincides with the

change in case definition by China on 14 February
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Annex 3 14 day cumulative notification per

100 000 population
Tabl COVID 19 14 day cumulative notification per 100 000 population by country as per 25 March

2020 and prevalence levels associated with a 90 risk of saturation of ICU beds

Number of

COVID 19 cases

25 March 2020

Max 14 day cumulative Prevalence of hospitalised cases per 100 000

notification 100 000 population | population associated with 90 risk of

excess of ICU capacity 2D

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

5 282 57 6 17 7 [10 6 58 1]

24 1 [14 6 78 1]

49 7 [30 3 160 4]

20 [11 7 67 1]

36 1 [20 3 127 6]

40 4 [24 8 130]

4 269 35 0

220 3 1

382 9 0

124 10 3

1 394 12 5

1 591 23 4 ND

369 27 0 21 1 [11 7 74 9]

18 2 [10 7 60 7]

8 2 [5 26 1]

19 1 [11 9 60 3]

16 2 [9 8 53 1]

20 1 [12 1 65 5]

39 8 [21 149]

5 6 [3 1 20]

11 7 [7 2 37 1]

27 1 [15 7 93 2]

792 13 6

22 302

31 554

30 6

36 5

743 6 1

226 2 2

648 163 5

1 329 26 7

Italy 69176 97 7

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Total

197 9 8

47 121 3 ND

209 7 4 26 4 [15 4 89 1]

50 7 [28 3 179]

15 2 [7 5 60 4]

9 3 [5 6 30 6]

14 6 [8 6 49 3]

11 9 [7 3 38]

11 3 [6 7 37 4]

45 7 [28 2 145 3]

65 2 [39 8 210 6]

18 [10 1 62 8]

17 8 [11 56 7]

1 099 179 7

120 24 0

5 560 30 1

2 566 43 1

901 2 3

2 362 22 6

762 3 8

204 3 6

480 21 7

39 673 81 4

2 272 19 1 ND

8 077 11 6 6 7 [4 1 21 5]

204 930 36 1 ND

1 The 14 days cumulative notification rateper 100 000population reflects the number ofactive COVID 19 cases per 100 000

population proxy ofCOVID 19 prevalence and the pressure on the healthcare system even though the proportion of

hospitalised cases is unknown and varies strongly by country due to differences in diagnostic testing policies 2 Prevalence of

hospitalised cases per 100 000 population associated with 90 risk ofexcess ofICU capacity based on modellingperformed by
ECDC see text in disease background chapter prevalence figuresper 100 000 are given for three levels ofhospitalisedpatients

requiring ICU care 18 [30 5 ] ND no data
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Annex 4 Scenarios to describe progression of

COVID 19 outbreaks
The following five scenarios adapted from ECDC s strategic analysis are used to describe the possible progression
of the COVID 19 outbreak in EU EEA countries

Scenario 0 describes a situation with no reported cases in the country and multiple introductions and or

community transmission elsewhere in Europe At this stage the main objective for public health measures should

be to enable rapid detection and isolation of individual cases to prevent domestic transmission chains and to

prepare for the response once cases are detected in the country

Scenario 1 describes a situation with multiple introductions but limited local transmission in the country Despite
the introductions there is no apparent sustained transmission only second generation cases observed or

transmission within sporadic contained clusters with known epidemiological links In this situation the objective is

containment of the outbreak by blocking transmission opportunities through early detection of imported and

locally transmitted COVID 19 cases in order to try to avoid or at least delay the spread of infection and the

associated burden on healthcare systems Delaying the start of local transmission will allow the current influenza

season to end freeing up some healthcare capacity

Scenario 2 describes a situation with increasing number of introductions and of more widespread reports of

localised human to human transmission in the country more than two generations of cases outside of sporadic
clusters with known epidemiological links In this situation the objective remains to contain where practicable and

otherwise slow down the transmission of the infection This will increase the time available for development
production and distribution of PPE and effective therapeutic options and would play a crucial role in reducing the

burden on the healthcare system and other sectors particularly if wider transmission of COVID 19 is delayed
beyond the ongoing influenza season A reduced burden would also allow for more time to increase laboratory
capacity and increase surge capacity in healthcare services All these measures will facilitate effective treatment of

infected patients [44] Rapid collection and analysis of epidemiological and virological data will enable targeting of

measures in this scenario and later

Scenario 3 describes a situation with localised outbreaks which start to merge becoming indistinct In this

scenario there is sustained human to human transmission in the country more than two generations of cases

outside of sporadic clusters with known epidemiological links and an increasing pressure on healthcare systems
The objective at this stage is to mitigate the impact of the outbreak by decreasing the burden on healthcare

systems and protect populations at risk of severe disease At the same time operational research should guide
developing better and more efficient diagnostic and treatment options

Scenario 4 describes a situation with widespread sustained transmission where healthcare systems are over-

burdened due to a large demand for emergency healthcare services a strained ICU capacity overworked

healthcare workers and reduced staff availability due to illness lack of PPE and lack of diagnostic testing capacity
The objective at this stage is still to mitigate the impact of the outbreak decrease the burden on healthcare

services protect populations at risk of severe disease and reduce excess mortality
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Annex 5 Response measures in EU EEA

countries and the UK 24 March 2020

Figure A Number of countries in the EU EEA and the UK that have implemented social distancing
measures n 31
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Figure B Number of countries in the EU EEA and the UK that have implemented school closures

n 31
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These figures are based on information available from official public sources as of Tuesday 24 March 2020 at

2 30pm and may not capture measures countries are taking that are not reported on publicly available websites

The situation is evolving rapidly and this represents a snapshot of what countries in the EU EEA and the UK are

doing at this time
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10 2«

10 2e

10 2»To @rivm nll
10X29Cc grivm nl]

From DG

Sent Wed 3 11 2020 8 50 39 AM

Subject FW [COVID19] Maatregelen en bescherming
Wed 3 11 2020 8 50 39 AMReceived

En weer eentje

Met hartelijke groet

10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 Postbus 1 3720 BA Bilthoven

T 10 2e

E 10 2e [g nvm nl

1Q 2e

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

|@gmail com
Verzonden woensdag 11 maart 2020 00 29

Aan DG ^@rivm nl

Onderwerp [COVID19] Maatregelen en bescherming

10 2e 10 2eVan

Geachte 10 2e 10 2e

U weet waarschijnlijk nog beter dan ik dat het coronavirus best hard heeft toegeslagen in Italie en dat het aantal besmettingen in

Nederland nog steeds oploopt
Het aantal ziekenhuis bedden is over een aantal dagen in Nederland en de rest van Europa waarschijnlijk niet langer afdoende om

alle zieken te kunnen behandelen

Zou het voor de volksgezondheid niet beter zijn om dezelfde maatregelen te nemen als Italie Zuid Korea en China nu de

rijksoverheid nog bij machte is om iets dergelijks inte stellen

Onderstaand een aantal engelstalige berichten over de aanpak en problemen in het buitenland

Ongetwijfeld bent u nog beter op de hoogte dan ik

Ik wens u veel wijsheid en sterkte samen met uw collega s Prof dr 10 2e Prof dr 10 2eio 2 Dr

Dr ir Q Q en Dr10 2eDr

https www dailymail co uk news article 8Q95835 Overwhelmed ltalian hospitals running 20Q cent capacity html

https www dailvmail co uk news article 8Q95965 China halted coronavirus using social nuclear weapon extreme measures html

https www npr org sections goatsandsoda 2020 03 10 812865169 how a south korean city is changing tactics to tamp down

its covid 19 surge t 1583882106671

Hoogachtend

I0 2e
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VirolQgische dagstaat SARS CoV 2 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

30 03 2020 10 00

Virologisclie dagstaten

Om zicht te houden op het aantal geteste personen op SARS CoV 2 in Nederland en het

aantal positief geteste personen zijn alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor

SARS CoV 2 uitvoeren gevraagd om vanaf 9 maart deze data dagelijks te melden Het

aantal personen met een positieve uitslag is lager dan het aantal in Osiris gemelde patienten
omdat nog niet alle laboratoria dagelijks melden aan de virologische dagstaten

Tabel 1 Virologische dagstaat
1 2

Rapp labs Geteste pers Pers met pos uitslag Perc posDatum

T m 2020 03 20

2020 03 21

2020 03 22

2020 03 23

2020 03 24

2020 03 25

2020 03 26

2020 03 27

2020 03 28

2020 03 29

32 32420 3926 12 1

30 2098 477 22 7

30 1959 480 24 5

24 528 2296 562

24 932 3818 951

27 631 3355 925

30 2981 902 30 3

73326 2393 30 6

37 926 1680 636

24 1065 390 36 6

1Indien eeil laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst meldt worden de totale

aantallen tot dan toe gemeld Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

2Rapp labs Aantal rappotterende laboratoria Geteste pers Aantal geteste personen Pers met

pos uitslag Aantal personen met een positieve laboratoriumuitslag Perc pos Percentage positieve

uitslagen

1
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Vragenlijst testcapaciteit

per laboratorium

Gegevens Laboratorium RIVM ID5 Bilthoven

Additionele vragen om OMT en minister te informeren over capaciteit

1 Wat is de huidige testcapacitiet voor COVID 19

Hoeveel testen doet u per dag gem afgelopen 7 dagen

Wat is uw huidige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek Dwz met

nu beschikbare mensen en middelen

Uitgaand van bovengenoemde huidige testcapaciteit kunt u aangeven hoeveel

weken u kunttesten indien u gebruik maakt van uw huidige voorraden en de

toegezegde leveranties

2 Hoe ver kunt u nog opschalen zonder limieten voor aantallen beschikbare

tests en reeele inschatting inzetbaar personeel

Wat is uw maximale testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

3 Ben u van plan de komende weken overte stappen op een ander platform
voor COVID 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zo ja

Op welk platform scroll naar rechts

En wanneer

4 Kunt u voor het toekomstige platform nogmaals onderstaande vragen

invuElen

Wat is uw toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek
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Wat is uw maximale toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19

diagnostic k

5 Dagstaat van virologische weekstaten

Voert u geaggregeerde getest en positief gegevens in in de virologische COVID 19

dagstaat

Indien nee wat is daarvan de reden

6 Verdere opmerkingen
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Testcapaciteit per dag Testcapaciteit bij opschaling

status vorige week bekend bij RIVM taskforcestatus vorige week bekend bij
RIVM taskforce

64 patienten extracties en 192 PCR

reacties 2 targets interne controle

3 PCR reacties

400 patienten extracties en 400 PCR

reacties 1 target interne controle in

multiplex

circa 120 patienten extracties en 400

PCR reacties bij originele opzet als

boven

8 weken

800 patienten bij 1 extractie en 1 multiplex
PCR

ja maar niet overstappen Extra

toegvoegd voor COVID 19

studiecapaciteit

|3 23 2020

Bestaand extra platform en

voldoende personeel en afschalen a lie

andere diagnostiek en onderzoek 1000

patienten bij 1 extractie en 1 multiplex

PCR
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Bestaand extra platform en voldoende

personeel en afschalen a lie andere

diagnostiek en onderzoek 1000 patienten bij

1 extractie en 1 multiplex PCR

ja

nvt

Cepheid Xpert® Xpress SARS CoV 2

gaat voor cito gebruikt worden zodra

cartridges in NL beschikbaar komen
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Gebruikte apparatuur en kits

Isolatie kit mark en product Isolatie platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij RIVM taskforcestatus waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

Roche Cobas 4800 @Bas welke kit precies Roche Cobas 4800
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PCR kit merk en product PCR platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

Roche Lightcycler480ll niet gewijzigdApplied Biosystems TaqMan FVMM

niet gewijzigd
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Testen op Corona virus

Wanneer er testen uitgevoerd worden moet dit altijd handelingsperspectief bieden Het weten van

de uitkomst van de test helpt dus bij behandeling bij het indammen van infectie etc

Testen kunnen gebruikt worden om 2 vragen te beantwoorden

1 Heeft iemand nu een infectie

Belangrijk om te weten voor medewerkers in bv de zorg Als iemand klachten heeft en positief test

kan de medewerker niet werken Bij klachten en een negatieve test weet je niet of een patient later

wellicht wel positief test of is dit niet zo

Testen die hiervoor gebruikt worden

Moleculaire test heel gevoelig geschikte testen voorhanden werkt tijdrovend gebrek aan

materialen voor monsteropwerking

Antigeentest is dit een POCT Ongevoeliger Snel Er zijn testen maar die zijn erg

ongevoelig

2 Heeft iemand een infectie doorlopen

Mag iemand weer aan het werk Etc Hoe staat het met de immuniteit in NL

Serologische testen die in grote aantallen in laboratoria gedaan kunnen worden zijn er nog

niet

Zelftesten zijn er niet
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PatientenSector Zorgmedewerkers Doel

Ziekenhuis Patienten met

ernstige acute

luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

Ziekenhuismedewerker

s met klachten

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
• Testeri

Individuele

patientenzorg
Isolatie en

bescherming
ziekenhuispopulat
ie en

medewerkers

Bescherming
risicogroepen

tegen besmette

medewerker

Buiten het

ziekenhuis

Huisartsen

zorg

Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers
met kiachten

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
• Testen

• Individuele

patientenzorg
Isolatie en

bescherming
huisarts en of

medewerker

thuiszorg
• Bescherming

risicogroepen
tegen besmette

medewerker

Bestrijdingsmaatr
egelen zoals

contactonderzoek

in regio’s waar

wijdverspreide
transmissie nog

niet is vastgesteld
• Ter ondersteuning

van huisartsen en

extramurale

instellingen
• Bescherming

risicogroepen

Patient met grate

zorgbehoefte van

huisarts thuiszorg
i v m PBM

GGD en Patienten uit de

risicogroep

Medewerkers met

kiachten

• Thuisblijven
Indien nodig voor

bestrijdingsmaatre

gelen

Thuiszorgmedewerkers
met kiachten

Thuiszorg
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Indicatie stelling
door huisarts zie

boven

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

Verpleeghuis
medewerker

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
Testen

tegen besmette

medewerker

Verpleeghuis
allemaal

lichamelijk
kwetsbare

patienten

Patienten met

klachten conform

richtlijn VERENSO

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming
verpleeghuispopula
tie en medewerkers

• Individuele

patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Bescherming
risicogroepen tegen
besmette

medewerker

Instellingen
voor

Jeugdzorg

Op indicatie bij

gedragsproblemen

Groepswerkers
• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houdenLET OP DIT

1SGEEN

RISICOGRO

EPMogelijk
wel gedrags-
problemen

Instellingen
voor

gehandicapte
nzorg

Patienten uit de

risicogroep

Medewerkers

gehandicaptenzorg
• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming
kwetsbare

patienten en

medewerkers

• Individuele



369898

patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming

verpleeghuispopula
tie en medewerkers

• individuele

patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Surveillance

instellingen
voor GGZ

Patienten uit de

risicogroep
mogelijkheden tot

• Thuishlijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

LET OP

patienten zijn
over het

algemeen
niet

lichamelijk
kwetsbaar

NIVEL

huisartsenpeil
stations

Alle patienten met

griepachtige
klachten

n v t

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

indien voldoende testcapaciteit dan is testen optie 11

ESuiten hetziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patienten met klachten en symptomen passend

bij COVID 19 meerwaarde voor de individuele patientenzorg bij de risicogroepen zoals

beschreven in de bijlage ‘testbeleid risicogroepen’ Deze risicogroepen dienen getest te

worden op COVID 19 vanwege

1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

2 Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

4 Individuele zorg het uitsluiten van COVID 19 ten behoeve van de differentiaal

diagnose
Indien een huisarts in de thuissituatie diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan

dient hij zij ditzelf te regelen zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en of

de GGD

In instellingen zoals verpleeghuizen woonzorgcentra en andere plekken waar veel

kwetsbare mensen bij elkaar wonen wordt diagnostiek tevens ingezet om introductie

vast te stellen Dit is van belang voor het verpleegbeleid in de instelling
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In het ziekenhuis

Diagnostiek bij patienten vindt plaats op geleide van het beleid in het betreffende

ziekenhuis

Zorgmedewerkers
Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers de biilage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers

Deze algemene uitgangspunten worden voor de verschillende sectoren vertaald naar

een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers

Voor de volgende sectoren zijn de adviezen nader uitgewerkt

• inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktiik

Zodra meer sectorspecifieke adviezen gereed zijn zullen wij op deze pagina

doorverwijzen naar deze producten
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overzicht benodigcfe testen welke testen zijn er nodig types en wat is er al ingekocht

Coronakits en sneltesten types uitleggen wat dit Is wat is rol taskforce Hoe siuit dit aan op

inkoopcentrum leusden

Er zijn diverse COVID testen

1 Moleculaire diagnostiek PCR op een combinatie van een RNA extractie platform PCR

apparaat benodigdheden

Deze test wordt ingezet vroeg in de infectie om de diagnose te stellen en kan dus kort

na de start van de klachten positief zijn wordt toegepast op keel neus uitstrijk of

sputum

2 Sneltesten

a SARS antigeen testen toont onderdeel van het virus aan kan worden ingezet

vroeg in de infectie om de diagnose te stellen en kan dus kort na de start van de

klachten positief zijn maar is minder gevoelig dan de PCR en kan dus ook

infecties missen Wordt gedaan op keel neus uitstrijk of sputum

b SARS IgM IgG testen toont antistof reactie aan tegen virus en wordt dus ten

vroegste positief 5 dagen na de eerste ziektedag Heeft du geen rol in de acute

fase van de ziekte maar zou ingezet kunnen worden als iemand al bv 7 dagen

klachten heeft en zich dan meldt bij het ziekenhuis Deze test wordt uitgevoerd

op bloed

3 Serologie ELISA platen of apparaten

Toont antistof reactie aan tegen virus en wordt dus ten vroegste positief 5 dagen na de

eerste ziektedag Heeft dus geen rol in de acute fase van de ziekte maar zou ingezet

kunnen worden als iemand al bv 7 dagen klachten heeft en zich dan meldt bij het

ziekenhuis Deze test wordt uitgevoerd op bloed

Een serologie test kan ook worden gebruikt om te kijken binnen een populatie hoeveel

mensen de infectie hebben doorgemaakt en kan een indicatie geven of een persoon het

heeft doorgemaakt en dus waarschijnlijk immuun is {in latere fase relevant

De tekorten bevinden zich nu bij 1 Erzijn nu 11 leveranciers op dit gebied die dreigende
tekorten hebben op onderdelen van hun testen

Deze testen zijn dus nodig
De rol van de taskforce staat in de bijlagen De taskforce brengt nu de tekorten in kaart en waar

de leveranciers nog kunnen leveren Deze leveranties worden dan op een onderbouwde manier

gedistribueerd Daarnaast wordt aangestuurd op labs om op een alternatieve test over te gaan

waar nog geen tekorten zijn Dit kan dan worden ondersteund met inkoop op dit gebied In de

TF zit een inkoper dus er is een directe link met inkoopcentrum Leusden

Omdat de Roche systemen het grootste aandeel van de markt hebben is het van belang om

deze tekorten zo goed snel mogelijk in te vullen Roche NIL is hierbij voor de beschikbare

middelen afhankelijk van Roche EU Het is mij niet duidelijk of hier invloed op kan worden

uitgeoefend

Andere initiatieven vanuit deTF kijken of onderdelen van Roche na te maken te fabriceren zijn

binnen NL Hier zijn meerdere contacten over Ook hier gaan we mee verder

Betreffende de bovengenoemde testen buiten 1

De sneltesten 2a en 2b zouden eerst goed onderzocht moeten worden binnen de medisch

microbiologische laboratoria en de verbonden ziekenhuizen Het inkoopteam en een collega
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arts microbioloog zijn aan het bekijken welketesten interessant zijn om uitte zetten dit gaat

buiten de TF moleculaire diagnostiek om

De serologietesten worden ook centraal gevalideerd bij EMC en RIVM Zodra gegevens hiervan

bekend zijn kunnen laboratoria gaan inkopen {hier zit nog geen tekort dit gaat buiten de TF

moleculaire diagnostiek om

is er beeld van tekorten en wat er nodig is Of moet daar nog iets voor gebeuren

Dat beeld zal deze week duidelijk worden Alle acties zijn uitgezet

Meer gaan testen op corona wat is daarvoor nodig op immuniteit testen wat is daarvoor

nodig Wanneer is dat beschikbaar

Om meer te testen op COVID zijn nu de PCR technieken nodig 1 Wij zijn nu bezig om te kijken

of laboratoria die niet gebruik maken van de kritische platforms ingezet kunnen worden voor

het testen van met name kritische zorgverleners buiten de ziekenhuizen Ook daar verwacht ik

morgen een duidelijker beeld te hebben van de mogelijkheden

Meer testen op immuniteit gebeurt met de testen genoemd bij 3 Zodra duidelijk is welke

testen goed genoeg zijn kan dit uitgerold worden Ik zal hierover contact opnemen met RIVM

Dit is overigens niet waar nu vraag naar is De behoefte vanuit de zorgverleners zit bij de

moleculaire testen 1
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Vragenlijst testcapaciteit

per laboratorium

Gegevens Laboratorium

Additionele vragen om OMT en minister te informeren over capaciteit

1 Wat is de huidige testcapacitiet voor COVID 19

Hoeveel testen doet u per dag gem afgelopen 7 dagen

Wat is uw huidige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek Dwz met

nu beschikbare mensen en middelen

Uitgaand van bovengenoemde huidige testcapaciteit kunt u aangeven hoeveel

weken u kunttesten indien u gebruik maakt van uw huidige voorraden en de

toegezegde leveranties

2 Hoe ver kunt u nog opschalen zonder limieten voor aantallen beschikbare

tests en reeele inschatting inzetbaar personeel

Wat is uw maximale testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

3 Ben u van plan de komende weken overte stappen op een ander platform
voor COVID 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zo ja

Op welk platform scroll naar rechts

En wanneer

4 Kunt u voor het toekomstige platform nogmaals onderstaande vragen

invullen

Wat is uw toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

Wat is uw maximale toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19

diagnostiek

5 Dagstaat van virologische weekstaten

Voert u geaggregeerde getest en positief gegevens in in de virologische COVID 19

dagstaat

Indien nee wat is daarvan de reden

6 Verdere opmerkingen
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Gebruikte apparatuur en kits

Isolatie kit merk en productTestcapaciteit per dag Testcapaciteit

bij opschaling
status vorige week bekend bij
RIVM taskforce

status vorige week

bekend bij
RIVM taskforce

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

ja nee

dd mm 2020

ja nee

reden

vul in



369904

Isolatie platform merk en model PCR kit merk en product

status waarop gevalideerd is bekend bij RIVM taskforcestatus waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce
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PCR platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce
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Structurering

Landelijke Taskforce diagnostiek
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Landelijke Taskforce diagnostiek

1
r T T

2 Landelijke
coordinate inzet

diagnostische
materialen

3 Landelijke
coordinate

afschalen opschalen

overige diagnostiek

1 Richtlijnen
testbeleid

4 Beoordeling
testen materialen

nieuwe aanbieders

Moleculaire

diagnostiek
Nog uit te werken Nog uit te werkenBijv HPV screening

Swabs Bijv niet medische

labs

Seroiogie
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Scope Landelijke Taskforce diagnostiek

1 Richtlijnen testbeleid Covid 19

2 Landelijke coordinatie optimale inzet benodigde diagnostische materialen t b v Covid

19 diagnostiek

3 Landelijke coordinatie afschalen opschalen van overige diagnostiek

4 Inventarisatie beoordeling testen en diagnostische materialen nieuwe aanbieders
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Toelichting scope

■ Vraag naar diagnostische materialen voor Covid 19 groter dan aanbod

■ Overall doel beschikbare diagnostische materialen laboratoriumcapaciteit

optimaal inzetten zodat naar volgorde van urgentie zoveel mogelijk mensen

getest kunnen worden

■ 4 thema s hebben grote onderlinge samenhang

■ Landelijke coordinate en naleving van afspraken noodzakelijk om dit doel te

realiseren
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Thema 1

Richtlijnen testbeleid

■ Doel completeren en zo nodig actualiseren landelijk uitdragen richtlijnen testbeleid

■ Verdachte gevallen patientenzorg status zijn voorhanden
■ Zorgpersoneel 2e lijn le lijn status zijn deels voorhanden

■ Overigen status zijn er niet

■ Trekkers RIVM NVMM vraag zijn dit inderdaad meest aangewezen partijen wie is in lead

■ Overige betrokken partijen
■ NVKC klinisch chemici

■ NVP pathologen
■ LHV huisartsen

■ FMS medisch specialisten



369914

Thema 2

Landelijke coordinatie inzet diagnostische materialen t b v

Covid 19 diagnostiek

■ Doel landelijke optimalisatie inzet diagnostische materialen t b v Covid 19 diagnostiek
d m v centrale coordinatie bij verdeling van kritische producten over medisch

diagnostische laboratoria

■ Momenteel 3 teams actief
■ Moleculaire diagnostiek
■ Swabs

■ Sneltesten

■ Zie voor omschrijving werkwijze status activiteiten team moleculaire diagnostiek
bijlage
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Thema 3

Landelijke coordinatie afschalen opschalen overige diagnostiek

■ Doel landelijke coordinatie afschalen opschalen overige diagnostiek teneinde

laboratoriumcapaciteit beschikbare diagnostische materialen optimaal in te

zetten t b v Covid 19 diagnostiek

■ Wordt opgepakt door team moleculaire diagnostiek

■ Uit te werken richtingen bijvoorbeeld
■ Inzet capaciteit diagnostische materialen HPV screening voor testen zorgverleners le lijn
■ Inzetten diagnostische materialen die momenteel voor niet medische toepassingen worden

gebruikt
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Thema 4

Inventarisatie beoordeling tester en diagnostische
materialen nieuwe aanbieders

■ Doel centrale inventarisatie nieuw aangeboden testen en diagnostische materialen voor Covid

19 diagnostiek beoordeling inzetbaarheid en validatie

■ PM aanpak verder uitwerken
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Noodzakelijk voor werkbare structuur

• Duidelijk mandaat vanuit VWS

• Regie vanuit stuurgroep {vraag wie zitten er in bovenste laag
• Beperkte omvang vertegenwoordigers van meest direct betrokken partijen
• Rechtstreekse lijn naar top VWS

• Effectieve besluitvorming voorzitterschap

• Goede onderlinge afstemming tussen thema s teams

• Ondersteuning wie doet wat

• Kennis en expertise zo efficient mogelijk inzetten

• Coordinate

• Heldere en eenduidige communicatie naar veldpartijen
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Q As COVID 19 Kennisplatform veehouderij

• Kunnen landbouwhuisdieren geinfecteerd worden met COVID 19 virus

De kans is erg klein dat huis dieren besmet raken met het coronavirus Op dit moment

zijn er in Hongkong twee honden positief getest en in Belgie is een kat positief getest op

het virus Er zijn nog geen landbouwhuisdieren positief getest

• Is COVID 19 een risico voor intensieve veehouderij

Tot nog toe is het virus niet aangetoond in landbouwhuisdieren maar mooht er

introductie en infectie plaatsvinden en vervolgens spreiding in de intensieve veehouderij

dan zal er een grote vermeerdering van virus plaats kunnen vinden Vervolgens is de

vraag of dieren ook ziek kunnen worden van het virus en of dit dan een belangrijke route

weer voor de mens is Vooralsnog is mens op mens transmissie het belangrijkste

• Mag ik nog landbouwhuisdieren verzorgen als ikCOVID 19 heb of klachten zoals hoesten of

verkoudheid

Om te zorgen dat het virus niet bij landbouwhuisdieren terecht komt wordt uit voorzorg

geadviseerd dat mensen met COVID 19 of met klachten neusverkouden keelpijn niezen hoesten

en verhoging tot 38 graden of koorts geen contact hebben met landbouwhuisdieren Dat houdt ook

in dat je niet in de stal komt Een uitzondering wordt gemaakt voor veehouders en werknemers die

werkzaam zijn in de voedselproducerende sector zij mogen wel met milde klachten neusverkouden

keelpijn niezen hoesten en verhoging tot 38 graden maar geen koorts in de stal komen om voor de

dieren zorgen Houdt daarbij de aanbevolen hygienemaatregelen in acht zoals regelmatig handen

wassen en tenminste 1 5 meter afstand houden tot anderen

• Kunnen landbouwhuisdieren het virus verspreiden en weer mensen infecteren

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat landbouwhuisdieren geinfecteerd kunnen

worden En zolang landbouwhuisdieren niet geinfecteerd zijn kunnen ze het virus ook

niet verspreiden

• Is intensieve veehouderij de oorzaak van het ontstaan van COVID 19
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Nee dit coronavirus komt hoogstwaarschijnlijk uit vleermuizen in China en is mogelijk

doorgegeven aan een ander dier die het op een markt in China waar levende dieren

worden verhandeld aan mensen heeft doorgegeven

Is COVID 19 een zoonose

Ja het COVID virus is afkomstig van dieren en is overgedragen op de mens Momenteel

is de belangrijkste besmettingsroute via mensen en niet via dieren
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overzicht benodigcfe testen welke testen zijn er nodig types en wat is er al ingekocht

Coronakits en sneltesten types uitleggen wat dit Is wat is rol taskforce Hoe siuit dit aan op

inkoopcentrum leusden

Er zijn diverse COVID testen

1 Moleculaire diagnostiek PCR op een combinatie van een RNA extractie platform PCR

apparaat benodigdheden

Deze test wordt ingezet vroeg in de infectie om de diagnose te stellen en kan dus kort

na de start van de klachten positief zijn wordt toegepast op keel neus uitstrijk of

sputum

2 Sneltesten

a SARS antigeen testen toont onderdeel van het virus aan kan worden ingezet

vroeg in de infectie om de diagnose te stellen en kan dus kort na de start van de

klachten positief zijn maar is minder gevoelig dan de PCR en kan dus ook

infecties missen Wordt gedaan op keel neus uitstrijk of sputum

b SARS IgM IgG testen toont antistof reactie aan tegen virus en wordt dus ten

vroegste positief 5 dagen na de eerste ziektedag Heeft du geen rol in de acute

fase van de ziekte maar zou ingezet kunnen worden als iemand al bv 7 dagen

klachten heeft en zich dan meldt bij het ziekenhuis Deze test wordt uitgevoerd

op bloed

3 Serologie ELISA platen of apparaten

Toont antistof reactie aan tegen virus en wordt dus ten vroegste positief 5 dagen na de

eerste ziektedag Heeft dus geen rol in de acute fase van de ziekte maar zou ingezet

kunnen worden als iemand al bv 7 dagen klachten heeft en zich dan meldt bij het

ziekenhuis Deze test wordt uitgevoerd op bloed

Een serologie test kan ook worden gebruikt om te kijken binnen een populatie hoeveel

mensen de infectie hebben doorgemaakt en kan een indicatie geven of een persoon het

heeft doorgemaakt en dus waarschijnlijk immuun is {in latere fase relevant

De tekorten bevinden zich nu bij 1 Erzijn nu 11 leveranciers op dit gebied die dreigende
tekorten hebben op onderdelen van hun testen

Deze testen zijn dus nodig
De rol van de taskforce staat in de bijlagen De taskforce brengt nu de tekorten in kaart en waar

de leveranciers nog kunnen leveren Deze leveranties worden dan op een onderbouwde manier

gedistribueerd Daarnaast wordt aangestuurd op labs om op een alternatieve test over te gaan

waar nog geen tekorten zijn Dit kan dan worden ondersteund met inkoop op dit gebied In de

TF zit een inkoper dus er is een directe link met inkoopcentrum Leusden

Omdat de Roche systemen het grootste aandeel van de markt hebben is het van belang om

deze tekorten zo goed snel mogelijk in te vullen Roche NIL is hierbij voor de beschikbare

middelen afhankelijk van Roche EU Het is mij niet duidelijk of hier invloed op kan worden

uitgeoefend

Andere initiatieven vanuit deTF kijken of onderdelen van Roche na te maken te fabriceren zijn

binnen NL Hier zijn meerdere contacten over Ook hier gaan we mee verder

Betreffende de bovengenoemde testen buiten 1

De sneltesten 2a en 2b zouden eerst goed onderzocht moeten worden binnen de medisch

microbiologische laboratoria en de verbonden ziekenhuizen Het inkoopteam en een collega
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arts microbioloog zijn aan het bekijken welketesten interessant zijn om uitte zetten dit gaat

buiten de TF moleculaire diagnostiek om

De serologietesten worden ook centraal gevalideerd bij EMC en RIVM Zodra gegevens hiervan

bekend zijn kunnen laboratoria gaan inkopen {hier zit nog geen tekort dit gaat buiten de TF

moleculaire diagnostiek om

is er beeld van tekorten en wat er nodig is Of moet daar nog iets voor gebeuren

Dat beeld zal deze week duidelijk worden Alle acties zijn uitgezet

Meer gaan testen op corona wat is daarvoor nodig op immuniteit testen wat is daarvoor

nodig Wanneer is dat beschikbaar

Om meer te testen op COVID zijn nu de PCR technieken nodig 1 Wij zijn nu bezig om te kijken

of laboratoria die niet gebruik maken van de kritische platforms ingezet kunnen worden voor

het testen van met name kritische zorgverleners buiten de ziekenhuizen Ook daar verwacht ik

morgen een duidelijker beeld te hebben van de mogelijkheden

Meer testen op immuniteit gebeurt met de testen genoemd bij 3 Zodra duidelijk is welke

testen goed genoeg zijn kan dit uitgerold worden Ik zal hierover contact opnemen met RIVM

Dit is overigens niet waar nu vraag naar is De behoefte vanuit de zorgverleners zit bij de

moleculaire testen 1
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VETINF@CT COVID 19 SARS CoV 2

Positieve PCR testen bij een hond waarschijnlijk omgevingscontaminatie

In Hongkong is een hond positief getest op SARS COV 2 De hond vertoonde geen bij SARS COV 2

passende klinische verschijnselen en werd getest omdat het dier in een quarantaine faciliteit was

opgenomen en omdat de besmette eigenaar van de hond was opgenomen in het ziekenhuis Op 26

februari afgenomen neus en mondswabs van de hond waarvan de eigenaar al eerder positief testte

testten met een PCR test zwak positief Afgenomen rectale swabs en een feces monster testten

negatief Opnieuw afgenomen neus en mondswabs op 28 februari testten eveneens positief Zolang
de hond positief test wordt het dier in quarantaine gehouden

Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is of dat het een

omgevingscontaminatie betreft waarbij het virus ook op de slijmvliezen van de hond is terecht

gekomen Om daar meer helderheid in te verkrijgen zou serologisch onderzoek uitgevoerd moeten

worden maar dat is momenteel nog niet beschikbaar Het feit dat de PCR zwak positief testte en

het ontbreken van bewijs voor het verspreiden van SARS CoV 2 via gezelschapsdieren doet

vermoeden dat het een omgevingscontaminatie betreft

De rol van gezelschaps en landbouwhuisdieren in de epidemiologie van SARS COV 2 is op dit

moment onbekend Erzijn geen aanwijzingen dat huis en landbouwdieren geinfecteerd kunnen

worden met SARS COV 2 of dat ze een infectiebron vormen voor mensen Verdere studies zijn nodig

om te begrijpen of en hoe verschillende dieren kunnen worden getroffen door het CQVID 19 virus

Momenteel worden studies uitgevoerd om de rol van huis en landbouwdieren opte helderen

De OIE heeft SARS COV 2 voorlopig aangewezen als meldingsplichtige ziekte Dat betekent dat

aantonen van het virus in dieren direct gemeld moet worden aan de veterinaire autoriteiten in

Nederland is dat de NVWA die het doorgeven aan de OIE WBVR heeft een PCR test beschikbaar en

kan verdachte dieren testen maar alleen na overleg met NVWA en WBVR

Coronavirussen zoals canine coronavirus CCV bij honden feline corona FCV bij katten porcine

epidemic diarhea PEDV virus transmissible gastroenteritis virus TGEV en porcine respiratory

coronavirus PRCV bij varkens bij varkens en infectieuze bronchitis virus IBD bij kippen komen

bij veel diersoorten voor maar dat zijn andere types dan SARS COV 2 en veelal diersoort specifiek en

niet zoonotisch De WSAVA World Small Animal Veterinary Association heeft richtlijnen opgesteld

over hoe om te gaan met situaties waarin eigenaren in zelfisolatie of quarantaine moeten

Aangeraden wordt om huisdieren indien mogelijk bij zich te houden katten binnen te houden oppas

te regelen indien de eigenaar in het ziekenhuis terecht is gekomen en om de dierenarts te

raadplegen bij vragen Veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van RIVM KNMvD en

NVWA De huidige beschikbare vaccins voor dieren zijn tegen corona virussen die maag darm

infecties veroorzaken Er zijn momenteel geen vaccins beschikbaar tegen coronavirussen die

luchtweginfecties veroorzaken en vaccinaties worden om die reden afgeraden

Aangezien het op dit moment niet helemaal uit te sluiten is dat het mogelijk is om het nieuwe

coronavirus over te dragen op een huis dier worden door het CDC daarom dezelfde adviezen

gegeven voor corona patienten met huis dieren als de adviezen die gelden voor de omgang met

huisgenoten en andere mensen Beperk het contact met huisdieren en andere dieren Laat indien

mogelijk iemand anders voor de huis dieren zorgen Neem bij verzorgen van huis dieren

hygienemaatregelen zoals het wassen van handen voor en na verzorgen en eventueel het dragen

van handschoenen en een mondneusmasker
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Momenteel worden dierenpensions asiels gevraagd om huisdieren van alleenstaande mensen in

quarantaine op te nemen In principe is er geen aanleiding om deze huis dieren in quarantaine te

plaatsen maar het is wel verstandig dat asielmedewerkers de algemene hygienemaatregelen in acht

nemen en indien het huisdier afkomstig is van een COVID positeve patient nog extra

hygienemaatregelen in acht te nemen uit voorzorgsprincipe Extra hygienemaatregelen bestaan in

dit geval uit het directe contact met de dieren zoveel mogelijk te beperken het dragen van

handschoenen en een mondneusmasker bij het verzorgen van de dieren

Verder is het voor dierenverzorgers en dierenartsen belangrijk om de algemene hygienemaatregelen

in acht te nemen om verspreiding van infecties te voorkomen regelmatig handen te wassen mond

en neus te bedekken met de elleboog bij hoesten en niezen en nauw contact met mensen met

respiratoire symptomen te beperken

Bron OIE promed AFCD Agriculture Fisheries and Conservation Department WSAVA CPC
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1

Onderwerp

pathogeen

Openstaande vragen ActieNaam inbrenger EinddatumDatum in

gebracht

Situatie Vanuit

SOvragen

Salmonella

Virchow

Recente verheffing van Salmonella Virchow 1 2

gevallen per week WGS op 6 patientisolaten en

6 non human commerciele isolaten

20 2 nu 10 humane isolaten gesequenced 5

matchen met non humane isolaat van

commercieel lab

27 2 NVWA ook 2 voedselisolaten mogelijk

gerelateerd WGS voIgt

Er wordt uitgezocht of de non

humane isolaten van

commercieel lab gesequenced

mogen worden Ziektelast bij

patienten nietgoed bekend

Ook verheffing in andere

landen lets bekend over

resistentieprofiel

6 2 5 3

WHO heeft PHEIC uitgeroepen op 30 1

verspreiding neemt snel toe ook nu casus in

meerdere Europese landen Meldplichtis

ingesteld voorlopige LCI richtlijn is

beschikbaar

Situatie in China verandert snel

focus op delen ervaringen

contactonderzoek

SARS CoV 2 23 1 Responsteam

2019 n CoV

Salmonella

Enteritidis MLVA

type 02 10 07 03

Update resultaten case control studie Nieuwe

informatie met zelfde sequenties beschikbaar

uit Duitsland van huishoudcluster Noordrijn
Westfalen in EPIS mogelijke link naar eieren

uit ML NVWA bemonstert bedrijf en

collectiebedrijf
27 2 uitslag voIgt

Linktussen supermarkten waar

eieren aan geleverd zijn en

waar cases hun boodschappen
deden wordt onderzocht

Resultaten van NVWA nog niet

bekend

30 1 5 3
10 2e

02

Aantal 4 of 5 patienten met fulminante

hepatitis B waarvan 3 overleden

EPIS bericht opstellen
27 2 uitslag typering nog niet bekend voIgt

Aanvullende informatie wordt

opgevraagd materiaal voor

sequencing wordt ingestuurd

Hepatitis B 20 2 5 3
10 2e

10 2»Bof Relatief veel meldingen afgelopen maand 20 Afwachten beloop komende 227 2 5 3
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1 Opening en actielijst 9e RT
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Besluiten B actielijst A

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00 Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor 14 00 uur naar LCI

10 2e1 B en z s m

meelezers inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek huishoudcontacten 2019 nCoV

en nagaan welke andere EU landen hieraan meedoen

Voigt29 A EP]

m

t0 2e

0

ifLKBPlvraoen voor tool voor op de LCI app informatie

casusdefinitie

60 A z s m

GGD en vragen om aanvraagformulier correct in te vullen in

Inf@ct en via de RAC

Deze week61 A

GGD Kennemerland inventariseren hoeveel direct vluchten er

wekelijks uit Iran en Zuid Korea naar AMS vliegen

62 A Z s m■M

GGD Kennemerland kortsluiten communicatie bagagebanden
en PLF voor passagiers die in Nederland v

vandaag63 A 10 2e

Borden boven bagagebanden worden aangepast met

informatie gericht op landen als China Iran Hong Kong en

Zuid Korea PLF alleen voor passagiers op directe vluchten

vanuit China HK Zuid Korea en Iran

64 B

PLF voor passagiers op directe vluchten vanuit Iran wanneer

dit 2 vluchten week betreft

65 B

Kennemerland

B A le casus COVID 19 Tilburg
le zd is 25 2 bron link regio Lombardije
uit voorzorg worden de contacten van carnaval in Loon op

Zand als laagr contacten beschouwd

Allen66

Status DefinitiefVersie 1 Pagina 2 van 2
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Partner van index mag 2 w niet werken is leerkracht

Dochter niet thuiswonend wordt getest ivm klachten

GGD Hart voor Brabant verzorgt bran en

contactonderzoek in samenspraak met de LCI

2e casus COVID 19 Diemen

Bron regio Lombardije GGD Amsterdam is bezig met

contactonderzoek mw zou luizenpluizer geweest zijn op

de school van haar kind wordt vervolgd

Erasmus MC en IDS worden altijd door elkaar ingelicht big een

positieve casus ook als er geheimhouding gevraagd wordt

Allen67 B

A B In de casusdefinitie worden de 4 noordelijke regio s Allen I68 28 210 2e

opgenomen

Lombardije Piemonte Emilio Romagna Veneto

Taiwan gaat uit de casus^finH io J
IHj^jjQjgaat communiceren aan de RAC koorts ruimer te

interpreteren in contact onderzoek iom LCI

69 B 28 2T

t0 2eNVMM zal ism de labs een handleiding maken over positieve
testen en melden bij onbegrepen pneumonie

70 A 28 2met

Vanuit EPI is er behoefte voor aansturing betreffende de

scenario s vanwege drukbezette Jaap Dit wordt binnen het

kerngroepje besproken

71 A Scenario groep z s m

Verzoek van

Q A filmpjes van o a

IDS en EMC gaan de komende tijd onderiing sneller schakelen IDS EMC

betreff an testen van cor

oor meer stroomlijn in de verschillende72 A I0 2e 10 2e

10 2e

73 B z s m

Status DefinitiefVersie 1 Pagina 3 van 2
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Besluiten B actielijst A

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00 Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor 14 00 uur naar LCI

1 B z s m

meelezers inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek huishoudcontacten 2019 nCoV

en nagaan welke andere EU landen hieraan meedoen

Voigt29 A 10 2e

10 2e

m

^ vragen voor tool voor op de LCI app informatie

casusdefinitie

60 A 10 2e z s m

GGD en vragen om aanvraagformulier correct in te vullen in

Inf@ct en via de RAC

Deze week61 A 10 2e

GGD Kennemerland inventariseren hoeveel direct vluchten er

wekelijks uit Iran en Zuid Korea naar AMS vliegen

62 A Z s m10 2»

GGD Kennemerland kortsluiten communicatie bagagebanden
en PLF voor passagiers die in Nederland v

vandaag63 A 10 2e

Borden boven bagagebanden worden aangepast met

informatie gericht op landen als China Iran Hong Kong en

Zuid Korea PLF alleen voor passagiers op directe vluchten

vanuit China HK Zuid Korea en Iran

64 B

PLF voor passagiers op directe vluchten vanuit Iran wanneer

dit 2 vluchten week betreft

65 B

Kennemerland

B A le casus COVID 19 Tilburg
le zd is 25 2 bron link regio Lombardije
uit voorzorg worden de contacten van carnaval in Loon op

Zand als laagr contacten beschouwd

Allen66
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Partner van index mag 2 w niet werken is leerkracht

Dochter niet thuiswonend wordt getest ivm klachten

GGD Hart voor Brabant verzorgt bran en

contactonderzoek in samenspraak met de LCI

2e casus COVID 19 Diemen

Bron regio Lombardije GGD Amsterdam is bezig met

contactonderzoek mw zou luizenpluizer geweest zijn op

de school van haar kind wordt vervolgd

Erasmus MC en IDS worden altijd door elkaar ingelicht big een

positieve casus ook als er geheimhouding gevraagd wordt

Allen67 B

A B In de casusdefinitie worden de 4 noordelijke regio s68 28 210 2e

opgenomen

Lombardije Piemonte Emilio Romagna Veneto

Taiwan gaat uit de casusd 3^^ 3

||gaat communiceren aan de RAC koorts ruimer te

interpreteren in contact onderzoek iom LCI

69 B 28 2

NVMM zal ism de labs een handleiding maken over positieve
testen en melden bij onbegrepen pneumonie

70 A 28 2

Vanuit EPI is er behoefte voor aansturing betreffende de

scenario s vanwege drukbezette Dit wordt binnen het

kerngroepje besproken

71 A Scenario groep z s m

Verzoek van voor meer stroomlijn in de verschillende

Q A filmpjes van o a

IDS en EMC gaan de komende tijd onderling sneller schakelen

betreffende de diagnostiek en simultaan testen van contacten

72 A

10 2e

IDS EMC73 B z s m
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Plan van aanpak versie 1 3

De uitbraak van Covid 19 leidt tot schaarste van medische producten zoals bijvoorbeeld

mondmaskers isolatiepakken en beademingsapparatuur Deze schaarste is het gevolg van een sterk

verhoogde vraag en een verlaagd aanbod Het gaat hierbij om medische producten of onderdelen

die door de fabrikant zijn bedoeld voor eenmalig gebruik Bij mondmaskers is de situatie zo nijpend

dat verschillende organisaties experimenteren met sterilisatie methodes voor hergebruik RIVM

deed een pilotonderzoek en vond een tweetal herverwerkingsmethodes die tot een acceptabele

kwaliteit leiden van herverwerkte mondmaskers Binnen allerlei bedrijven en organisaties wordt

nagedacht over andere methoden die geschikt zouden zijn voor grootschalige sterilisatie Deze

claims zijn niet altijd voldoende onderbouwd door eenduidig onderzoek wat leidt tot ruis over de

daadwerkelijke mogelijkheden en veiligheid Het is daarom wenselijk om met de veldpartijen te

komen tot een gecoordineerde aanpak Het gecoordineerd bundelen van krachten zal sneller leiden

tot resultaten en deze zullen breder worden gedragen Daarnaast is er behoefte aan het beschikbaar

maken van reeds opgedane kennis uit het veld en de beschikbare kennis uit de literatuur Op die

manier wordt ook dubbel werk voorkomen Naar verwachting is eenzelfde aanpak nodig voor

hergebruik van isolatiepakken beademingsslangen en eventuele andere hulpmiddelen waar

tekorten aan kunnen ontstaan

Wij stellen de volgende werkzaamheden voor

1 Inventarisatie week 14

Inventarisatie van partijen in de zorg die zich bezighouden met hergebruik van FFP2

mondmaskers en bundeling interne RIVM deskundigheid

Het initieren van informatie uitwisseling tussen deze veldpartijen en het inventariseren van

behoeftes

Bestaande initiatieven beschrijven de sterilisatie methodes de test parameters en de

resultaten Voorselectie op geschiktheid methode met nadruk op bekendheid van de

technieken brede implementeerbaarheid Dit is input voor de expert meeting zoals

beschreven in 3 Communicatie naar partijen die initiatieven hebben ingediend

Gesprekken meto a iSZW LCH IGJ vDSMH en zorginstellingen over acceptatiegrenzen

hergebruik Bijvoorbeeld over het inactiveren Covid 19 versus volledige sterilisatie

Terugkoppeling naar VWS

Literatuur week 14

Grofmazig literatuuronderzoek naar hergebruik van single use producten onder moeilijke

omstandigheden bijvoorbeeld bij de Ebola uitbraken in Afrika

Ontwikkelfase week 15

Vorming expert groep met o a RIVM sterilisatiedeskundigen uit de zorg en TNO

Expert meeting organiseren om kansrijke methodes voor hergebruik aan te wijzen hoe

dezete testen RIVM voorziet geen rol in vraagstukken rond inzameling distributie of

markering van hergebruikt materiaal Het veld is zelf verantwoordelijk voor implementatie

Uitzoeken hoe en waar testen kunnen worden uitgevoerd overeenkomstig met de testen

die RIVM momenteel uitvoert voor nieuw ingekochte mondmaskers Belangrijke factoren

zijn het te testen volume en de beschikbare apparatuur

Publiceren vanaf week 15 16

De opgedane kennis wordt publiek beschikbaar gemaakt initiatieven testresultaten indien

beschikbaar wat is in deze situatie kansrijk en wat niet

Terugkoppeling OMT

2

3

4
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Schatting uren zonder uitvoering tester 320 uur

Uitvoering tester naderte bepalen in overleg
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Patienten Zorgmedewerkers DoelSector

Ziekenhuismedewerkers

met klachten

Ziekenhuis IndividuelePatienten met

ernstige acute

1
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luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

patientenzorg

• Isolatie en bescherming

ziekenhuispopulatie en

medewerkers

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Huisartsenzorg Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers met

klachten

• Individuele

patientenzorg

• Isolatie en

bescherming huisarts

en of medewerker

thuiszorg hospice

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Patient met grote

zorgbehoefte van

h u isa rts th u iszorg

hospice

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen
Uitwerking door NHG

Geschatte

aantallen

13 000 huisarisen

Thuiszorg Thuiszorgmedewerkers met

klachten

Niet van toepassing • Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
voornamelijk

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testen

Indicatiestelling voor

testen patient door

huisarts {zie boven

Verpleeghuis

uitsluitend

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Patienten verdacht Verpleeghuismedewerkers

met klachten

• Infectiepreventie

isolatie of cohortering

• Individuele

patientenzorg

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID 19

Patienten uit de

risicogroep

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik
conform richtlijn

VERENSO Testen

Geschatte

aantallen

420 000 medewerkers

verpleeghuizen thuiszorg

2
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Gehandicapten

zorg

Patienten verdacht Zorgmedewerkers met

klachten

• Infectiepreventie

isolatie of cohortering

• Individuele

patientenzorg

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID 19

woonvormen

met Wlz

indicatie 24 7

toezicht of

verpleging

Patienten uit de

risicogroep

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen
conform richtlijn

VERENSO

Geschatte

aantallen

180 000 medewerkers

totaal inclusief dagopvang

Intramu rate Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot Isolatie en bescherming

kwetsbare patienten

Individuele

patientenzorg

Bescherming

lichamelijk kwetsbare

personen tegen

besmette medewerker

GGZ
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

patienten zijn

meestal niet

lichamelijk

kwetsbaar
Eventueel bij verpleging en

lichamelijk onderzoek
conform richtlijn GGZ

NL
mogelijk gedrags

problemen
• PBM gebruik

• Testen

Instellingen

voor Jeugdzorg

Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot • Infectiepreventie

isolatie of cohortering
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

mogelijkgedrags

problemen

In overleg met GGD

GGD en Patienten verdacht

voor COVID 19 indien

nodig voor bestrijding

GGD medewerkers met

klachten

Ter ondersteuning van

huisartsen en

zorginstellingen buiten

het ziekenhuis
• Thuisblijven

Zorgmedewerkers met

klachten

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Ambulancezorg Bij klachtenNiet van toepassing

Indicatiestelling door

huisarts of in

• Thuisblijven

• Vervangend werk

3
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zieken huis • PBM gebruik

• Testen

Geschatte

aontallen

6000 medewerkers

ambulancezorg

Verloskundigen Verloskundigen met

klachten

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Niet van toepassing

Indicatiestelling door

huisarts of in

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Geschatte

aantallen

3000 verloskundigen

9000 kraamhulpen

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

indien voldoende testcapaciteit dan is testen de eerste keus

4
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Vraagstelling heeft deze medewerker op dlt moment een actieve infectie met SARS COV 2

Intesturen materiaal

• Naso en of orophangyngeale wattenstok en insturen voor aantonen SARS COV 2 RNA twee

verschillende wattenstokken in twee buizen virus transportmedium of gecombineerd in een buis

virustransportmedium
• Als er slechts 1 materiaal kan worden afgenomen dan heeft een nasopharynx wattenstok de

voorkeur

• Eventueel met 1 wattenstok van zowel keel als neus materiaal afnemen

Resultaat diagnostiek

Mogelijkheden
Coronavirus Sarbeco E PCR Positief zwak positief of negatief
Coronavirus 2019 nCoV RdRP PCR Positief zwak positief of negatief

Voorstel voor interpretatie teksten

Conclusie Coronavirus SARS COV 2 PCR Negatief

Interpretatie

Er isgeen SARS CoV 2 RNA aangetoond

Bij recent ontstaan van klachten engoede kwaliteitvan de afname van het materiaal isde sensitiviteit van de

PCR hoog Bij hele vroege afname kan de PCR nog negatief zijn

Bij langer bestaan van de klachten neemt de gevoeligheid af

De kwaliteit van de afname voldoende diep in neus of keel is van invloed op de ultslag

Conclusie Geen SARS CoV 2 RNA aangetoond Dit sluit een infectie niet uit

Conclusie Coronavirus SARS COV 2 PCR Positief

Interpretatie

Er is SARS CoV 2 RNA aangetoond
De uitscheiding van SARS CoV 2 kan duren tot 21 dagen na begin van de infectie en is mede afhankelijk van de

afname locatie nasopharynx oropharynx of dieper in de longen BAL de ernst van de ziekte en of de patient

immuungecompromitteerd is

Coronavirus Sarbeco E PCR

Coronavirus 2019 nCoV RdRP PCR

zwak positief

negatief

Coronavirus Sarbeco E PCR

Coronavirus 2019 nCoV RdRP PCR

negatief
zwak positief

Bij een CT waarde van 35 of een afwijkende curve

Verklaring Monster geeft een zwak signaal in een van de PCR targets Afhankelijk van de curve en de CT

waarde wordt is beoordeeld als positief voor SARS CoV 2 of wordt er een confirmatietest ingezet

Interpretatie

Monster is zwak positief in een van de PCR testen voor SARS CoV 2

Dit kan verklaard worden door afname in het begin of aan het eind van de infectie

Advies Bij twijfel eventueel {bij recent ontstaan van klachten diagnostiek eenmalig herhalen

Coronavirus Sarbeco

E PCR

Negatief Zwak Positief Negatief Positief

Negatief Negatief Zwak positief PositiefCoronavirus 2019

nCoV RdRP PCR

Conclusie geen SARS CoV 2 SARS CoV 2 SARS CoV 2 SARS CoV 2
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Zou L Ruan F Huang M Liang L Huang H Hong Z Yu J Kang M Song Y Xia J Guo Q Song T He J Yen H

Peiris M Wu J SARS CoV 2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients N Engl J Med 2020

Mar 19 382 12 1177 1179 doi 10 1056 NEJMc2001737 Epub 2020 Feb 19

https sph nus edu sg wp content uploads 2020 03 CQVID 19 Science Report Diagnostics 23 Mar pdf

Yang Y et al 2020 Laboratory diagnosis and monitoring the viral shedding of 2019 nCoV infections medRxiv

Corman VM et al 2020 Detection of 2019 novel coronavirus 2019 nCoV by real time RT PCR Euro

Surveill 28 Jan 2020

Charite Virology 2020 Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 13 Jan 2019 13 Jan 2020

Op dit moment is interpretatie van serologische uitslagen nog niet aan de orde

Zie ook stuk Vragen van VWS stuk 10 2e 29 3 2020 voor OMT van 30 3 2020
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Corona pandemie daagt infectiepreventie uit

Een duel op het scherpst van de snede
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De uitdagingen

• Geen scherpe casedefinitie

• Geen gremium en tijd voor landelijke richtlijnen

• Grote aantallen zieke patienten in korte tijd leiden tot capaciteitsproblemen

• Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

• Wereldwijde tekorten aan PBM en testen

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Case definitie dilemma s

Bilaterale pneumonie en positieve PCR SARS CoV2 case

Hoestklachten en positieve PCR SARS CoV2 case
m

Neusverkouden en keelpijn en positieve PCR SARS CoV2 case

Pneumonie met typisch CT beeld en negatieve PCR SARS CoV2 case

Acute appendicitis met verkoudheidsklachten en geen test

Snotterend proestend kind met oorpijn en geen test

Medewerker met loopneus en af en toe niezen

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Overdracht besmettelijkheid

• COVID wordt overgebracht naar slijmvliezen van de ogen en luchtwegen via druppels

met virus die ontstaan bij niezen en hoesten en via contact met besmette

oppervlakken maatregelen 1 5 m afstand handhygiene bescherming desinfectie

• Er zijn geen aanwijzingen voor aerogene transmissie met uitzondering van

handelingen waarbij veel aerosolen gevormd worden WHO 2020

7R0 2 3

• Afhankelijk van de duur van

besmettelijkheid nadat iemand

geinfecteerd is

• De kans op infectie per contact

tussen een geinfecteerd persoon

en een nog gevoelig persoon
• De biologische karakteristieken

van het virus en menselijk gedrag

rfr o Q

i l¥8 8
Infect pfop

Infect people
end J of |[»

3 Non Exhaustive Scenarios in Which R9 2

visualisation commentary by 0maiana junder

average

I^NVMMCOVID webinar NVMM 2020
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Overleven van het virus op oppervlakken
m

Th e new england journal o medicine

n engl j medD □ nejm org□ 1
Neeltje van Doremalen Ph D et ai

Aerosol and Surface Stability of SARS CoV 2 as Compared with SARS
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Virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019

Roman Wolfel Victor M Corman Wolfgang Guggemos Michael Seilmaier Sabine

Zange Marcel A Muller Daniela Niemeyer Terence C Jones Kelly Patrick Vollmar Camilla

Rothe Michael Hoelscher Tobias Bleicker Sebastian Brunink Julia Schneider Rosina

Ehmann Katrin Zwirglmaier I Clemens Wendtner1Q 2e

d e
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COVID 19 richtlijnen in NL

le OMT advies strikt aerogeen

Advies ademhalingsbeschermingsmaskers naar aanleiding van druppel contact

infectie addendum Persoonlijk beschermingsmiddel Type Opmerkingen

Handschoenen

Schorten halterschort schort

lange mouwen overal

Veiligheidsbril face shield

ruimzichtsbirl disposable bril

Maskers

ademhalingsbeschermingsmaskers

Maskers chirurgisch mondmasker

Latex nitril

Spatwaterdicht

LCI richtlijn COVID 19
Aanwezigheid oogbescherming aan

zijkanten

FFP2 FFP1 op ieder masker

vermelding CE met 4 cijferig nummer

HR niet vochtdoorlatend

vermelding MR staat niet op masker

alleen op dedoos

Desinfectie met alcohol 70 voor

meermalig gebruik

Bij aerosolvormende handelingen

FFP2 indien niet aanwezig FFP1

Het mondneusmasker kan 3 4 uur

achtereen gedragen worden bij

verschillende patienten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De vereiste NEN normen staan beschreven in de WIP richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen

Bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing

optiflow tracheostomie handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen

Leidraad infectiepreventie ziekenhuizen WG HIP ism leden VHIG NVII

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Leidraad versie 1 110320

Infectiepreventiemaatregelen om de verspreiding van COVID 19 te

voorkomen of te verkleinen in gezondheidsinstellingen
PBMAlgemeen

Definitie fase

Fase 2 Fase 3Fase 1

50

isolatiekamers in

gebruik

50 90

isolatiekamers

in gebruik

90

isolatiekamers in

gebruik

Alle PBM

aanwezig
FFP2 opICen bij
aerosolvormend

e handelingen
FFP1 op afdeling

PBM at risk PBM te kortDefinitie fase

Masker FFP2 FFP1 op 1C

en op

risicomomenten

FFPl chirurgisch
masker op

afdeling

Gebruik

beschikbaar

masker op 1C

hoog risico

momenten en

bewezen

patienten

Overweeg

langdurig

gebruik van

maskers voor

multiple

patienten

Langdurig

gebruik per

cohort

Afdeling
Isolatiekamer of

1 persoonskamer persoonskamer
met gesloten
deur Voor

1C isolatiekamer

Afdeling 1

persoonskamer
met deur dicht

1C isolatiekamer

Isolatiekamer en

of 1

Cohortering b v

op een afdeling of

op regionaal nivo

Kamer voor

bewezen

COVID patient
met gesloten deur

of cohort

Afdeling 1

persoonskamer
met deur dicht

1C isolatiekamer

of 1

persoonskamer
met deur dicht

CohorteringKamer voor

verdacht

COVID patient

Spatbril Gebruik volgens

protocol

Gebruik bij
aerosolvormend

e handelingenTriage en

uitstrijk

Regulier via SEH

Bij uitstrijk FFP1

en spatbril

Corona triage Triage posten

posten binnen ZH buiten ziekenhuis

Bij uitstrijk

chirurgisch
masker bij tekort

FFP1 en spatbril

Zelfsampling via

keeluitstrijk Schort Spatresistent
met lange
mouwen bij
verdachte of

bewezen

patienten
anders

halterschort

Halterschort nog

aanwezige
schorten met

lange mouwen

bij bewezen

patienten en

hoog risico

handelingen

Spatresistent
met lange
mouwen

Fysieke

afscheiding
b v balies en

poli s

Zorg voor fysieke Zorg voor fysieke Fysieke
afstand tussen afscheiding van afscheidingen

tele consult

baliemedewerkers baliemedewerkers creeer fysieke
afstand 1 5m

Dagelijks
inventarisatie

allepatient en

Voorraad

controles op

afdeling en

centraal

Dagelijks
inventarisatie

aanwezige PBM aanwezige PBM aanwezige PBM

handdesinfectants handdesinfectants handdesinfectants

zeep

re riig ng v4rj s

Dagelijks
inventarisatie

Handschoenen Gebruik volgens

protocol

Gebruik volgens

protocol of

goede

handhygiene

Goede

handhygiene

zeep

reinigingswipes

zeep

reinigingswipes l8
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Grote aantallen zieke patienten met 1C zorgbehoefte
m

Cohortering van bewezen COVID patienten en scheiding van verdenkingen

» hoe pakken de NL ziekenhuizen dat aan dd 22 03

EMC lPK geen

cohortCohort op 1C Breda RadboudMC LUMCAUMC UMCU MUMC

O Cm M

O S Cm H M B

O S Cm H B M aerosol Fm

op dePK wordt H B en evt S uit S Fm H B M

O 5 Cm H M B

O S Cm H M B

S Fm H B M

S Fm H B M S Fm H B

S Cm H B M S Fm B

Ss Fm H B M S Fm H B

S Bb Fm H

S Bb Fm H

PBM gang op het cohort

PBM patientkamer S Fm H B M

patientcontact

H verdacht ook S H sPBM wissel PK G

PBM schoonmaak kamer

PBM eindschoonmaak

Bezoek

H verdacht ook S

S Bb Fm H

S Bb Fm H

lp d Cm

S H M

max 2p d

S H M

1 p 30min geen lp d geenCm

Cohort niet IC

PBM gang op het cohort

PBM patientkamer

O Cm M

0 S Cm H M B

O S Cm H B M aerosol Fm

max lp d Cm cf mw bij zorg

niet meer

niet meer

S Cm H B M S Cm H B M S Cm H B S Cm H B M S Cm H b S Bb Fm H

max 2p d 1 p 30min geen lp d geen

niet meer

niet meer

lp d Cm

niet meer

niet meer

Bezoek

contactlijst voor mw

contactlijst voor bezoek

S schort s halterschort

B skibril b spatbril

Cm chir masker

Fm ffp2 masker

H handschoen

M muts

0 overall

Algemeen

Op het cohort langdurig en niet patientgebonden dragen van masker en bril

altijd handschoenen wissel soms schort per patient

meestal op 1C maar altijd bij aerosolvormende handeling FFP2 masker

in\4 im
COVID webinar NVMM 20209
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Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

Hoe houdt je medewerkers beschikbaar voor de zorg

Wanneer mag een medewerker nog wel werken

Wanneer mag een medewerker na klachten positieve

test weer aan het werk

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020w
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w
Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

H

Situatie 2
VB dd 26 3 2020Situatie 1 Je hebt milde tot forse

verkoudheidsklachten

• Hoesten niezen droge hoest of

• Benauwdheidsklachten of

• Koorts 38 graden

Je hebt lichte verkoudheidsklachten

• Verstopte neus of

•

Keelpijn

Je wordt niet getest op COVID 19

» Je blijft thuis indien mogelijk werk

je thuis

» Je licht je leidinggevende in

» Je volet de adviezen van het RIVM

» Als je 24 uur klachtenvrij bent mag

je weer aan het werk

» Je mag aan het werk blijven met hygiene

maatregelen
» Bij 24 uur aanhouden toename van

klachten volg situatie 2

Ben je op dit moment

kritisch voor het zorgproces

Dit bepaal je samen met

je leidinggevende

» Je blijft thuis om uit te zieken

» Je licht je leidinggevende in

» Bij toename klachten overleg je
telefonisch met de huisarts

» Als je 24 uur klachtenvrij bent mag

je weer aan het werk

Je wordt getest op COVID 19

» Je blijft thuis

» Je belt met de bedrijfsarts
» Je bespreekt met de bedrijfsarts je

klachten

» Je geeft aan dat je na overleg met je

leidinggevende een kritische

medewerker bent

» De bedrijfsarts vraagt de test aan

» Je voIgt de adviezen van het RIVM

Situatie 3
Je hebt onbeschermd contact gehad

met een bewezen positieve COVID 19

huisgenoot collega of patient

of een huisgenoot met koorts 38

graden
» Je mag weer aan het werk met

hygiene maatregelen
» Bij toename van klachten bel je

opnieuw met de bedrijfsarts

WN jVIM
Zie stroomschema

Medewerkers met onbeschermd contact

COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort

Uitgangspunten voor eisen waar PBM aan moeten voldoen om voldoende bescherming

te bieden aan medewerkers die COVID patienten moeten verplegen

Op de verpleegafdeling

• Bescherming van neus mond door een spatbestendig mondneusmasker die druppels

met virussen niet doorlaat en de neus en mond goed tegen druppels afschermt

chirurgische mondneusmasker dat spatbestendig is

• Bescherming van de ogen dmv een spatbril

Bij aerosolvormende handelingen

• Bescherming van neus en mond door een spatbestendig masker met een goede

filterefficientie die goed aansluit op het gelaat goed aansluitend ffp2 masker

• Bescherming van de ogen door een goed afsluitende bril

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort

• Wees alert op nepmaskers Let op testrapporten en certificaten en en laat

zelf inspecteren en testen als dit in NL nog niet centraal is gedaan

C€ C€
• Hergebruik na sterilisatie

• Verzamelen van gebruikte maskers logistiek opzetten in ziekenhuis

• Schoon en vuil scheiden maskers vouwen en apart verpakken

• Steriliseren

• Testen op

• Steriliteit met sporestrips of anders

• Vormbehoud

• Spatbestendigheid

• Filterefficientie ism TU Delft RDGG TNO

Conformite Europeenne China Export

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Onderzoek UMCU naar sterilisatie

3M FFP2 NR D maskers 8822 polypropyleen
Fittest aansluiting gezicht en barriere filtermateriaal moet boven 100 zijn

Mondmasker

vervormd

Ja nee

Resultaat

fittest

Proces

Controle 162N v t

1 60 °C reiniging zonder

reinigingsmiddel en desinfectans

60Nee

2 90 °C reiniging zonder

reinigingsmiddel

Ja n v t

3 90 °C reiniging met

reinigingsmiddel

Ja n v t

4 Waterstofperoxide sterilisatie lx 151Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 2x 103Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 3x 28Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 4x Ja n v t

5 Stoomsterilisatie 134 °C Ja n v t

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Onderzoek LUMCU naar sterilisatie dmv gammastralen en stoomsterilisatie

3M FFP1 en FFP2 maskers

Steriliteit getest met sporestrips goed na 15 en 25 kGy
Filtereffectiviteit voor grote deeltjes 5 urn 100 tov nieuw masker bij 15 en 25 kGy
Filtereffectiviteit voor deeltjes 0 3 en 0 5 urn nog resp 38 en 62 tov nieuw masker

Methode Biol

Indicator

Fittest

Ja Nee type nb

afhankelijk

Nee

nbStoom

sterilisatie

134oC

15 min 121oC Groei

Waterstof

peroxide

Sterrad Nee

Express

cycle

Sterrad Nee

normale

cycle

Groei

Geen groei

^NV^ IMwel wat

| krimp
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Initiatieven om zelf maskers te maken en te testen
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ECDC rapid assessment of laboratory
shortages related to COVID 19

EUROPEAN CENTRE FOR

DISEASE PREVENTION

AND CONTROL

ECDC rapid assessment of laboratory practices and needs related to

COVID 19

Dear Colleagues

Based on an urgent request from European Commission SANTE on 15 March we would kindly ask you to

provide us with an overview and analysis of diagnostic tests kits in use in ELI Member States and the needs

of Member States in terms of diagnostic tests kits and other necessary testing items

The questionnaire is sent to the national operational contact points for influenza emerging and vector

borne diseases and nominated COVID 19 contact points

Due to the short deadline we ask the national level OCPs to estimate the situation for the whole country

including the peripheral laboratories and not to cascade the questionnaire to regional or local level The

results of this survey will be used for informing the European Commission

Country of report

the Netherlands

Institute of report

National Institute Public Health Environment

Email contact

B rivm nl10 2e
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Question 1 What type of RNA extraction kits are used in the laboratories in your country You may

indicate multiple options

0 Manual ready to use kit

Manual in house system

0 Automatic or machine based RNA extractor

If In house system’ please provide details

Please provide name of kit s and manufacturer s

BioMerieux NUCLISENS® easyMAG® 7 labs

Roche 20 labs

ElitechGROUP Ingenius SP 200 2 labs

RBCBioscience MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit

Seegene STARMag 96x4 Universal Cartridge Kit 1 lab

Promega Maxwell RSC Blood DNA kit 1 lab

unknown 6 labs

1 lab

Question 2 What type of cDNA reaction kits are used in the laboratories You may indicate multiple

options

Manual ready to use kit

I Manual in house system

□ Automatic or machine based cDNA reaction

If In house system’ please provide details

Please provide name of kit s and manufacturer s

not applicable almost all labs use a onestep test

Question 3 What type of diagnostic molecular detection assay s are used in the laboratories You may

indicate multiple options

0 Commercial RT PCR assay

Commercial point of care testing RT PCR assay

0 In house test system

□

2
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Other

Other please specify

Please provide name of kit s and manufacturer s

only one lab uses a commercial assay

all others use the test published by Corman at all

Question 4 What other type of detection assays are in use in the laboratories You may indicate multiple

options

[ _ Commercial antigen assay

Commercial serological assay IgM or IgG

Commercial point of care test molecular

_ Commercial point of care test antigen based

Commercial unspecific test e g C reactive protein test

E Other

Please provide name of kit s and manufacturer s

there is nothing validated yet this may change the next weeks

Question 5 Which commercial tests have you validated clinically so far Please provide the model and

manufacturer

there is nothing validated yet this may change the next weeks

Question 6 What type of equipment is used for machine based or automatic RNA extraction Please

provide the model and manufacturer

BioMerieux easyMAG® 7 labs

Roche MagNA Pure 96 17 labs

Roche MagNA Pure 24 2 labs

ElitechGROUP ELITe InGenius® 2 labs

3
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Hamilton Microlab STARIet 1 lab

Promega Maxwell 1 lab

Qiagen QIAsymphony 1 lab

RBCBioscience MagCore® HF16 Plus

unknown 6 labs

1 lab

Question 7 What type of equipment is used for oDNA reaction Please provide the model and

manufacturer

not applicable

Question 8 What type of equipment is used for the RT PCR reaction Please provide the model and

manufacturer

Applied Biosystems 7500 Real Time PGR 13 labs

Bio Rad CFX machine 1 lab

Bio Rad CFX96™ Real time PCR System 1 lab

Qiagen Rotor Gene Q 2 labs

QuantStudio QuantStudio 5 Real Time PCR System 1 labs

QuantStudio QuantStudio 6 Pro Real Time PCR Systems 2 labs

Roche LightCycler 480 480 II 12 labs

onbekend 7 labs

Question 9 What is the current weekly capacity for testing for COVID 19 in your country overall

20 000 tests per week but due to shortages of materials and reagens there is a restriction policy

Question 10 Can you please quantify the needs for sampling material as number of specimens tested

during the next 4 weeks in your country If not please provide estimated numbers

1000 10000 impossible to say

10a Personal protective equipment e g gloves

10b Sampling kits swabs tubes transfer liquid

10c Disinfectants

4
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10d Other please specify

Question 11 Can you please quantify the needs of diagnostic tests kits as number of specimens tested

during the next 4 weeks in your country If not please provide estimated numbers

not possible to tell

11 a Laboratory consumables tubes pipette tips plates etc

11 b Reagents RNA extraction

11c Reagents cDNA reaction

11 d Reagents RT PCR primers probes positive controls

11 e Reagents RT PCR enzymes buffers etc

11 f Machine time

11 g Other please specify

Question 12 What type of shortages do you face at the moment You may indicate multiple options

□ None

0 Personal protective equipment e g gloves

0 Sampling kits swabs tubes transfer liquid

Laboratory consumables tubes pipette tips plates etc

0 Reagents RNA extraction

Reagents cDNA reaction

0 Reagents RT PCR primers probes positive controls

0 Reagents RT PCR enzymes buffers etc

D Disinfectants

□ Machine time

□

5
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Other

If other please specify

some information is not available machine time lab consumables

Question 13 Please describe in short the testing algorithm in your country

the algoritm has changed during the outbreak

At first all suspected cases were tested using two targets

Now only the patients with a serious disease hospitalized or specific group vulnarable outbreak in old

peoples home etc HCW will be tested

Question 14 Do you need support for Whole Genome Sequencing of the COVID 19 samples in your

country

Yes

• No

Question 15 Any other comments that you want to make to ECDC

On behalf of ECDC public health emergency team many thanks for your participation in this survey The

results will be shared with European Commission

Contact

Secdc europa eu10 2e

6
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Leids Universitair

Medisch Centrum NVM

Corona pandemie daagt infectiepreventie uit

Een duel op het scherpst van de snede
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De uitdagingen

• Geen scherpe casedefinitie

• Geen gremium en tijd voor landelijke richtlijnen

• Grote aantallen zieke patienten in korte tijd leiden tot capaciteitsproblemen

• Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

• Wereldwijde tekorten aan PBM en testen

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Case definitie dilemma s

Bilaterale pneumonie en positieve PCR SARS CoV2 case

Hoestklachten en positieve PCR SARS CoV2 case
m

Neusverkouden en keelpijn en positieve PCR SARS CoV2 case

Pneumonie met typisch CT beeld en negatieve PCR SARS CoV2 case

Acute appendicitis met verkoudheidsklachten en geen test

Snotterend proestend kind met oorpijn en geen test

Medewerker met loopneus en af en toe niezen

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Overdracht besmettelijkheid

• COVID wordt overgebracht naar slijmvliezen van de ogen en luchtwegen via druppels

met virus die ontstaan bij niezen en hoesten en via contact met besmette

oppervlakken maatregelen 1 5 m afstand handhygiene bescherming desinfectie

• Er zijn geen aanwijzingen voor aerogene transmissie met uitzondering van

handelingen waarbij veel aerosolen gevormd worden WHO 2020

7R0 2 3

• Afhankelijk van de duur van

besmettelijkheid nadat iemand

geinfecteerd is

• De kans op infectie per contact

tussen een geinfecteerd persoon

en een nog gevoelig persoon
• De biologische karakteristieken

van het virus en menselijk gedrag

rfr o Q

i l¥8 8
Infect pfop

Infect people
end J of |[»

3 Non Exhaustive Scenarios in Which R9 2

visualisation commentary by 0maiana junder

average
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Overleven van het virus op oppervlakken
m

Th e new england journal o medicine

n engl j medD □ nejm org□ 1
Neeltje van Doremalen Ph D et ai

Aerosol and Surface Stability of SARS CoV 2 as Compared with SARS
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Virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019

Roman Wolfel Victor M Corman Wolfgang Guggemos Michael Seilmaier Sabine

Zange Marcel A Muller Daniela Niemeyer Terence C Jones Kelly Patrick Vollmar Camilla

Rothe Michael Hoelscher Tobias Bleicker Sebastian Brunink Julia Schneider Rosina

Ehmann Katrin Zwirglmaier I Clemens Wendtner1Q 2e

d e
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COVID 19 richtlijnen in NL

le OMT advies strikt aerogeen

Advies ademhalingsbeschermingsmaskers naar aanleiding van druppel contact

infectie addendum Persoonlijk beschermingsmiddel Type Opmerkingen

Handschoenen

Schorten halterschort schort

lange mouwen overal

Veiligheidsbril face shield

ruimzichtsbirl disposable bril

Maskers

ademhalingsbeschermingsmaskers

Maskers chirurgisch mondmasker

Latex nitril

Spatwaterdicht

LCI richtlijn COVID 19
Aanwezigheid oogbescherming aan

zijkanten

FFP2 FFP1 op ieder masker

vermelding CE met 4 cijferig nummer

HR niet vochtdoorlatend

vermelding MR staat niet op masker

alleen op dedoos

Desinfectie met alcohol 70 voor

meermalig gebruik

Bij aerosolvormende handelingen

FFP2 indien niet aanwezig FFP1

Het mondneusmasker kan 3 4 uur

achtereen gedragen worden bij

verschillende patienten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De vereiste NEN normen staan beschreven in de WIP richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen

Bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing

optiflow tracheostomie handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen

Leidraad infectiepreventie ziekenhuizen WG HIP ism leden VHIG NVII

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Leidraad versie 1 110320

Infectiepreventiemaatregelen om de verspreiding van COVID 19 te

voorkomen of te verkleinen in gezondheidsinstellingen
PBMAlgemeen

Definitie fase

Fase 2 Fase 3Fase 1

50

isolatiekamers in

gebruik

50 90

isolatiekamers

in gebruik

90

isolatiekamers in

gebruik

Alle PBM

aanwezig
FFP2 opICen bij
aerosolvormend

e handelingen
FFP1 op afdeling

PBM at risk PBM te kortDefinitie fase

Masker FFP2 FFP1 op 1C

en op

risicomomenten

FFPl chirurgisch
masker op

afdeling

Gebruik

beschikbaar

masker op 1C

hoog risico

momenten en

bewezen

patienten

Overweeg

langdurig

gebruik van

maskers voor

multiple

patienten

Langdurig

gebruik per

cohort

Afdeling
Isolatiekamer of

1 persoonskamer persoonskamer
met gesloten
deur Voor

1C isolatiekamer

Afdeling 1

persoonskamer
met deur dicht

1C isolatiekamer

Isolatiekamer en

of 1

Cohortering b v

op een afdeling of

op regionaal nivo

Kamer voor

bewezen

COVID patient
met gesloten deur

of cohort

Afdeling 1

persoonskamer
met deur dicht

1C isolatiekamer

of 1

persoonskamer
met deur dicht

CohorteringKamer voor

verdacht

COVID patient

Spatbril Gebruik volgens

protocol

Gebruik bij
aerosolvormend

e handelingenTriage en

uitstrijk

Regulier via SEH

Bij uitstrijk FFP1

en spatbril

Corona triage Triage posten

posten binnen ZH buiten ziekenhuis

Bij uitstrijk

chirurgisch
masker bij tekort

FFP1 en spatbril

Zelfsampling via

keeluitstrijk Schort Spatresistent
met lange
mouwen bij
verdachte of

bewezen

patienten
anders

halterschort

Halterschort nog

aanwezige
schorten met

lange mouwen

bij bewezen

patienten en

hoog risico

handelingen

Spatresistent
met lange
mouwen

Fysieke

afscheiding
b v balies en

poli s

Zorg voor fysieke Zorg voor fysieke Fysieke
afstand tussen afscheiding van afscheidingen

tele consult

baliemedewerkers baliemedewerkers creeer fysieke
afstand 1 5m

Dagelijks
inventarisatie

allepatient en

Voorraad

controles op

afdeling en

centraal

Dagelijks
inventarisatie

aanwezige PBM aanwezige PBM aanwezige PBM

handdesinfectants handdesinfectants handdesinfectants

zeep

re riig ng v4rj s

Dagelijks
inventarisatie

Handschoenen Gebruik volgens

protocol

Gebruik volgens

protocol of

goede

handhygiene

Goede

handhygiene

zeep

reinigingswipes

zeep

reinigingswipes l8



370106

Grote aantallen zieke patienten met IC zorgbehoefte
m

Cohortering van bewezen COVID patienten en scheiding van verdenkingen

» hoe pakken de NL ziekenhuizen dat aan dd 22 03

EMC lPK geen

cohortCohort op IC Breda RadboudMC LUMCAUMC UMCU MUMC

O Cm M

O S Cm H M B

O S Cm H B M aerosol Fm

op dePK wordt H B en evt S uit S Fm H B M

O 5 Cm H M B

O S Cm H M B

S Fm H B M

S Fm H B M S Fm H B

S Cm H B M S Fm B

Ss Fm H B M S Fm H B

S Bb Fm H

S Bb Fm H

PBM gang op het cohort

PBM patientkamer S Fm H B M

patientcontact

H verdacht ook S H sPBM wissel PK G

PBM schoonmaak kamer

PBM eindschoonmaak

Bezoek

H verdacht ook S

S Bb Fm H

S Bb Fm H

lp d Cm

S H M

max 2p d

S H M

1 p 30min geen lp d geenCm

Cohort niet IC

PBM gang op het cohort

PBM patientkamer

O Cm M

0 S Cm H M B

O S Cm H B M aerosol Fm

max lp d Cm cf mw bij zorg

niet meer

niet meer

S Cm H B M S Cm H B M S Cm H B S Cm H B M S Cm H b S Bb Fm H

max 2p d 1 p 30min geen lp d geen

niet meer

niet meer

lp d Cm

niet meer

niet meer

Bezoek

contactlijst voor mw

contactlijst voor bezoek

S schort s halterschort

B skibril b spatbril

Cm chir masker

Fm ffp2 masker

H handschoen

M muts

0 overall

Algemeen

Op het cohort langdurig en niet patientgebonden dragen van masker en bril

altijd handschoenen wissel soms schort per patient

meestal op IC maar altijd bij aerosolvormende handeling FFP2 masker

in\4 im
COVID webinar NVMM 20209
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Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

Hoe houdt je medewerkers beschikbaar voor de zorg

Wanneer mag een medewerker nog wel werken

Wanneer mag een medewerker na klachten positieve

test weer aan het werk

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020w
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w
Uitval van medewerkers door klachten en ziekte

H

Situatie 2
VB dd 26 3 2020Situatie 1 Je hebt milde tot forse

verkoudheidsklachten

• Hoesten niezen droge hoest of

• Benauwdheidsklachten of

• Koorts 38 graden

Je hebt lichte verkoudheidsklachten

• Verstopte neus of

•

Keelpijn

Je wordt niet getest op COVID 19

» Je blijft thuis indien mogelijk werk

je thuis

» Je licht je leidinggevende in

» Je volet de adviezen van het RIVM

» Als je 24 uur klachtenvrij bent mag

je weer aan het werk

» Je mag aan het werk blijven met hygiene

maatregelen
» Bij 24 uur aanhouden toename van

klachten volg situatie 2

Ben je op dit moment

kritisch voor het zorgproces

Dit bepaal je samen met

je leidinggevende

» Je blijft thuis om uit te zieken

» Je licht je leidinggevende in

» Bij toename klachten overleg je
telefonisch met de huisarts

» Als je 24 uur klachtenvrij bent mag

je weer aan het werk

Je wordt getest op COVID 19

» Je blijft thuis

» Je belt met de bedrijfsarts
» Je bespreekt met de bedrijfsarts je

klachten

» Je geeft aan dat je na overleg met je

leidinggevende een kritische

medewerker bent

» De bedrijfsarts vraagt de test aan

» Je voIgt de adviezen van het RIVM

Situatie 3
Je hebt onbeschermd contact gehad

met een bewezen positieve COVID 19

huisgenoot collega of patient

of een huisgenoot met koorts 38

graden
» Je mag weer aan het werk met

hygiene maatregelen
» Bij toename van klachten bel je

opnieuw met de bedrijfsarts

WN jVIM
Zie stroomschema

Medewerkers met onbeschermd contact

COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort

Uitgangspunten voor eisen waar PBM aan moeten voldoen om voldoende bescherming

te bieden aan medewerkers die COVID patienten moeten verplegen

Op de verpleegafdeling

• Bescherming van neus mond door een spatbestendig mondneusmasker die druppels

met virussen niet doorlaat en de neus en mond goed tegen druppels afschermt

chirurgische mondneusmasker dat spatbestendig is

• Bescherming van de ogen dmv een spatbril

Bij aerosolvormende handelingen

• Bescherming van neus en mond door een spatbestendig masker met een goede

filterefficientie die goed aansluit op het gelaat goed aansluitend ffp2 masker

• Bescherming van de ogen door een goed afsluitende bril

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020



370106

Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort

• Wees alert op nepmaskers Let op testrapporten en certificaten en en laat

zelf inspecteren en testen als dit in NL nog niet centraal is gedaan

C€ C€
• Hergebruik na sterilisatie

• Verzamelen van gebruikte maskers logistiek opzetten in ziekenhuis

• Schoon en vuil scheiden maskers vouwen en apart verpakken

• Steriliseren

• Testen op

• Steriliteit met sporestrips of anders

• Vormbehoud

• Spatbestendigheid

• Filterefficientie ism TU Delft RDGG TNO

Conformite Europeenne China Export

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Onderzoek UMCU naar sterilisatie

3M FFP2 NR D maskers 8822 polypropyleen
Fittest aansluiting gezicht en barriere filtermateriaal moet boven 100 zijn

Mondmasker

vervormd

Ja nee

Resultaat

fittest

Proces

Controle 162N v t

1 60 °C reiniging zonder

reinigingsmiddel en desinfectans

60Nee

2 90 °C reiniging zonder

reinigingsmiddel

Ja n v t

3 90 °C reiniging met

reinigingsmiddel

Ja n v t

4 Waterstofperoxide sterilisatie lx 151Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 2x 103Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 3x 28Nee

Waterstofperoxide sterilisatie 4x Ja n v t

5 Stoomsterilisatie 134 °C Ja n v t

^NV^ IM
COVID webinar NVMM 2020
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Onderzoek LUMCU naar sterilisatie dmv gammastralen en stoomsterilisatie

3M FFP1 en FFP2 maskers

Steriliteit getest met sporestrips goed na 15 en 25 kGy
Filtereffectiviteit voor grote deeltjes 5 urn 100 tov nieuw masker bij 15 en 25 kGy
Filtereffectiviteit voor deeltjes 0 3 en 0 5 urn nog resp 38 en 62 tov nieuw masker

Methode Biol

Indicator

Fittest

Ja Nee type nb

afhankelijk

Nee

nbStoom

sterilisatie

134oC

15 min 121oC Groei

Waterstof

peroxide

Sterrad Nee

Express

cycle

Sterrad Nee

normale

cycle

Groei

Geen groei

^NV^ IMwel wat
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Persoonlijke beschermingsmiddelen tekort
m

Initiatieven om zelf maskers te maken en te testen
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De BOB methode toelichting op de werkwijze

Zowel in de veiligheidsregio s politie brandweer als in andere responsorganisaties zoals

departementaal crisisteams wordt met de BOB methode gewerkt Het is een werkmethode waarbij

in vergaderingen mits goed toegepast effectief en efficient besluiten kunnen worden genomen

BOB staat voor de methodiek waarin de besluitvorming volgens een vaste fasering verloopt en

bestaat uit de fasen Beeldvorming Oordeelsvorming en Besluitvorming De BOB methodiek is

gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek van Bales en Strodtbeck 1951 en

Remmerswaal Zij hebben in hun studies gekeken naar groepsdynamica en effectieve besluitvorming

in groepen

De voorzitter waakt over de juiste inbreng van de deelnemers en stuurt bij als deelnemers de

structuur onbedoeld niet voIgt

M
• Beeldvorming
• Feiten wat is er aan de hand

I
• Oordeelsvorming
• Discussie over risico s en verantwoordelijkheden en

taken

• Besluitvorming wie wat waar en wanneer

• Communicatie wat is onze kernboodschap

• Tijdens de vergadering leidt de voorzitter de vergadering

Beeldvorming wat is er aan de hand Wat weten we en wat niet Die beeldvorming komt tot

stand door inbreng van een beschrijving van de situatie sitrap door de secretaris eventueel

aangevuld met gegevens en feiten van de aanwezigen
■

Oordeelsvorming gebeurt op basis van wat men weet en is een orienterende ronde die

ingevuld wordt door de vraagstellingen wat vinden we er van hoe schatten we de situatie in

Wie gaat waarover Wat is onze rol Welke oplossingen zijn er voor handen en hoe kunnen we

die bereiken

Besluitvorming expliciete verwoording van de besluiten en actiepunten inclusief wie de

uitvoering gaat doen Als onderdeel van de besluitvorming wordt er ook een

communicatieboodschap opgesteld

• Na afloop zal de voorzitter de noodzaak van een volgend overleg bespreken en zo nodig

plannen

• Tussen de vergaderingen door worden acties uitgevoerd en gemonitord
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Beeldvorming in detail

Het doel is een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de feiten rondom een incident en het delen

van deze informatie De voorzitter structureert de totstandkoming van een zo goed als mogelijk

beeld van de situatie Hij maakt daarbij gebruik van alle aanwezigen op basis van een al eerder

opgestelde situatierapportage

Aandachtspunten beeldvorming

• Breng alleen feiten in die van belang zijn maar wel alle feiten van belang zijn

• Houd het beknopt en vermijd herhalingen

• Een vooraf opgestelde situatierapportage inbrengen versnelt de beeldvorming Dit is de taak van

de secretaris

• Realiseer dat zeker in het begin van een incident nog niet alle feiten beschikbaar zijn voor een

juiste besluitvorming Accepteer dat er vooral in het begin gaat om besluitvorming op basis van

onzekerheden

• Indien het niet de eerste CMT vergadering is start de secretaris met het meest actuele beeld De

overige leden hoeven dan slechts nieuwe feiten aan te dragen

Oordeelsvorming in detail

Het doel van deze door de voorzitter afgebakende fase is het duiden van de feiten en daarbij al

discussierend tot de volgende fase van besluitvorming te komen Wanneer er feiten ontbreken om

tot een goede risicoschatting te komen worden deze vragen opgenomen in de besluitenlijst en in

actiepunten omgezet

Aandachtspunten oordeelsvorming

• Analyseer eerst het probleem kom dan pas met mogelijke oplossingen

• Daag elkaar uit door kritische vragen te stellen

• Zorg voor inhoudelijk relevante en technische bruikbare adviezen aan de voorzitter
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Besluitvorming in detaiE

Het doel van deze fase is het nemen van besluiten het maken van een actielijst en vervolgafspraken

Tips voor besluitvorming

• De voorzitter zorgt ervoor dat besluiten concreet en haalbaar zijn en benoemt deze altijd

expliciet

♦ Bij het formuleren van nog uit te voeren acties wat het actiepunt concreet inhoudt wie het

uitvoert en wanneer het klaar moet zijn Maak hiervoor een actiepuntenlijst die in het verslag

wordt opgenomen Bij de start van een volgend overleg of een wrap up vormt deze

actiepuntenlijst een onderdeel van de beeldvorming en geeft een beeld van de respons

Rol communicatie in het caEamiteitenteam

Sluit de fase van besluitvorming af door stil te staan bij de communicatieaspecten van dit overleg de

communicatie richting de directie als zij niet aan tafel zitten bij het overleg Welke informatie delen

we met welke andere partijen Focus je op kernboodschap Hiervoor is de communicatiecoordinator

voor verantwoordelijk
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Voortschrijdend Verslag Calamiteiten Management Team RIVM

Onderwerp Corona maart 2020

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2ePermanente leden

voorzitter1Q 2e 10 2e secretaris

10 2e 10 2eAanvullend vervangt in de week van 9 maart

Kopie

CMT 13 maart 2020 15 00 16 30 meest recente verslag bovenaan

10 2b 10 2» [10 2e

101 28

10 2» 10 28I0 2eAanwezig

voorzitter ^10 2e telefonisch secretaris

Toevoeging aan de agenda aan het einde van de vergadering kort evalueren hoe het CMT tot nu toe

functioneert

Twee binnen gekomen stukken

Lijst MT RIVM

Lijst met praktische vragen via cmt mailbox aanvulling hierop via

Voorstel categorisering kritische processen

10 2e

Beeld aanvullend op de stukken

heeft al een groot deel van de hoofden gebeld over de kritische processen zij snappen dat als

we echt moeten kiezen dat er processen zijn die als minder kritisch kunnen worden bestempeld

Er is meer duidelijkheid gewenst over wat er onder een kritisch proces wordt verstaan En wat doen

we met de niet echt kritische processen Worden die prio2 of laten we die voorlopig zitten Meer

duidelijkheid hierin zal helpen bij het opstellen van de bedrijfscontinuiteitsplannen Hiervoor leggen

^Jer^^^een voorstel voor

BEESlgeeft aan dat er veel praktische vragen binnen zijn gekomen Over sommige van die vragen

moet een besluit in het CMT genomen worden

Het MT RIVM heeft een aantal punten vragen ingestuurd deze moeten besproken worden in dit

CMT

Er zijn veel vragen over mogelijkheden tot digitaal vergaderen samenwerken IV heeft al een tekst

met antwoorden gemaakt De vraag is vanuit wie we worden deze antwoorden gecommuniceerd

vanuit IV of vanuit het CMT

Pagina 1 of 2



370141

^^^Sgeeft aan dat niet al zijn afdelingshoofden in het MT RIVM zitten Dit is omdat het MT RIVM

bestaat uit centrum hoofden en stafhoofden Afgesproken wordt dat^^^zorgt voor de

communicatie naar de hoofden in zijn organisatie die niet in het MT zitten

Ondanks dat het merendeel van de reacties die binnenkomen bij de IV organisatie zeer positief zijn

komen er ook ontevreden reacties Zowel van klanten als RIVM medewerkers

^^Seeft aan dat er ookfinanciele consequenties zitten aan alle middelen die nu moeten worden

ingezet

^^^^eeft aan dat^^^^gisteravond niet meer te bereiken was en vandaag was er dus voltallig

personeel aanwezig Inmiddels is het assortment aangepast en het personeel terug geschaald

Oordeel

Wat is een kritisch proces

10 2e schetst dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de processen die voor de

volksgezondheid en veiligheid van Nederland en bedrijfskritisch voor het RIVM en dat er een

onderscheid gemaakt kan worden tussen processen die urgent en belangrijk zijn en processen die

belangrijk zijn maar niet urgent

||U2Qg|en^^^ mee bij het verder werken aan de bedrijfscontinu fteitsplannen MaandagDit nemen

komen ze met een nieuw overzicht

Lijst met vragen die zijn binnen gekomen

De meerderheid van de vragen wordt ondervangen in een nadere instructie die|^^^3aan het

opstellen is {o a over thuiswerken en online vergaderopties Hierin zal niet ingegaan worden op

afzonderlijke vragen en onderwerpen maar zal een meer algemene lijn worden gecommuniceerd

Daarin wordt wederom verwezen naar de leidinggevenden voor vragen Hierbij gaat het

bijvoorbeeld om vragen van medewerkers die bijvoorbeeld een speciale stoel of een speciaal

beeldscherm hebben Moeten mogen zij op het RIVM werken of niet De leidinggevende kan het

beste inschatten wat de werkzaamheden zijn en hoe goed iemand thuis kan werken

In de nadere instructie moet met name goed gecommuniceerd worden wanneer er thuis gewerkt

moet worden Het RIVM werk moet worden voortgezet als het daarvoor noodzakelijk is dat je naar

het RIVM komt dan kom je naar het RIVM

Overige zaken zijn voor de leidinggevenden om over te beslissen

Voorlopig blijven alle gebouwen open

Liistie MT

De antwoorden moeten worden teruggekoppeld aan het MT RIVM

Het MT RIVM is vanmiddag ook bij elkaar gekomen Dat wordt vanaf nu elke week gedaan zodat

daar informatie opgehaald kan worden voor het CMT en zodat het MT weer geinformeerd kan

worden vanuit het CMT

Pagina 2 of 2



370141

Vanuit het MT zijn op 13 maart een aantal vragen gesteld waar het CMT een antwoord op moet

formuleren Deze worden hieronder weergegeven met het antwoord van het CMT eronder

Vraag 2 Graag 1 lijn trekken tav labwerkzaamheden studies etc DG instructie is dat

werkzaamheden moeten doorgaan dus niets stoppen waar dat thuis kan moet dat thuis waar dat

niet kan mag dat op het RIVM Bij kritische processen bijvoorbeeid kritisch zijn met het verlenen van

vakantieverlof

De lab werkzaamheden moeten doorgaan dus als medewerkers daarvoor naar het lab moeten

komen dan moeten ze komen {en wordt er dus niet thuis gewerkt

Voor medewerkers die voor bedrijfskritische processen werken geldt dat de leidinggevende moet

beslissen of iemand op vakantie kan

Vraag 5 Back ups WUR

Erzijn een aantal externe partijen die vragen of wij hun back up kunnen zijn Dit kan worden

besloten door centrumhoofd of afdelingshoofd met inachtneming van de instructies die eerder

gegeven zijn het mag niet ten koste gaan van de bedrijfscontinuTteit van het RIVM tenzij andersde

veiligheid en gezondheid van Nederland in het geding komen

Vraag 6 Zijn er voldoende BHV ers moet dat nu niet centraal georganiseerd worden zijn er

voldoende gebouwhoofden aanwezig

Voldoende aanwezigheid van BHV ers is voorlopig geborgd

Naar aanleiding van vraag 8 de aanwezigheid van MT leden en secretariaat wordt overgelaten aan

de centrumhoofden

Wie communiceert over thuiswerk faciliteiten

Deel is alleen voor de leidinggevenden bijv over sollicitaties

Deel voor alle medewerkers hieronder valt ook informatie vanuit IV IV gaat niet zelf

communiceren dat gaat via CMT maar vanuit de Corporate Communicatie mailbox In deze

communicatie wordt wel aangehaald dat het bericht vanuit het CMT komt

Financiele consequenties

KMgplreeft het volgende aan dit moet volgende week ook terug gekoppeld worden aan het MT

RIVM

Extra kosten die we maken gerelateerd aan de instructies die we nu geven moeten gewoon

op conto van het RIVM komen bijv de kosten van het moeten afzeggen van een reis

Maar wat betreft laptops en telefoons e d moet wel onderscheid gemaakt worden voor wat

echt nodig is voor de continuiteit en wat niet Er moet in ieder geval goed geregistreerd

worden omdat het voor de verantwoording belangrijk is dat we inzicht in hebben in welke
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kosten gemaakt zijn ^^^ maakt extra tijdschrijfnummer aan voor bedrijfscontinuiteit naast

het tijdschrijfnummer dat er als voor de extra werkzaamheden van medewerkers en kosten

in verband met het coronavirus alleen mensen die echt voor Corona werkzaam zijn

anderen werken voor de processen t a v de bedrijfscontinuiteit van het RIVM

Andere opmerkingen

BOB training op dinsdag 17 maart door laten gaan ivm inzet CMT leden over een langere

periode

Verslag

Geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag

Paginanummers toevoegen aan het verslag

Sitrap

Geen opmerkingen op de sitrap Volgende keer duidelijk maken wat nieuwe tekst is

Evaluatie van de CMT bijeenkomsten tot nu toe

Er wordt te veel over details gepraat dit kan meer neergelegd worden bij de individuele

leden om af te handelen via de gewone lijn afgehandeld worden

Problemen moeten doorgezet worden naar achterban er moet in het CMT over grote lijnen

gesproken worden

Er kan meer orde in bijvoorbeeld meer elkaar laten uitpraten

Ondersteuning met z n tweeen werken is prettig

Streven naar wat meer gestructureerd en meer rust

ledereen voelt zich vrij om zich uit te spreken

Schroom niet om tegen te spreken

Probeer input te leveren vanuit rol en verantwoordelijkheid

10 2eHet CMT wordt uitgebreid met|
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CMT 12 maart 2020 14 30 17 15

Aanwezig 10 2« 10 2» 10 2e

| voorzitter2» sloot later aan

■ ■■■ | sec retaris

Vanmiddag heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen die tot op heden enkel voor Noord

Brabant gelden nu voor heel Nederland gelden Een aantal van die maatregelen raakt ook het

werken bij het RIVM

Door de nieuw aangekondigde maatregelen van het kabinet en de consequenties voor het RIVM

verliep de vergadering niet geheel via het BOB proces In plaats van die structuur voIgt dit verslag de

inhoudelijke punten van de agenda Daar waar besluiten zijn genomen wordt dit duidelijk

aangegeven Deze zijn ook in onderstaande besluitenlijst opgenomen

Lljst met kritische processen bedrijfscontinuiteitsplannen

De meeste centra hebben op tijd gehoor gegeven aan de oproep om een continuiteitsplan aan te

leveren Uit de plannen blijkt dat het grootste knelpunt het personeel is Aantal maar ook vooral

opleiding niet iedereen kan elke werkzaamheid doen Bij sommige RIVM onderdelen is dat heel

kwetsbaar Nog lang niet alle plannen bevatten ook maatregelen om kwetsbaarheden op te vangen

Daarbij komt dat de achtervang van sommige processen bijvoorbeeld ziekenhuizen ook kwetsbaar

is

Een volgende stap moet dus zijn dat de centra de maatregelen gaan uitwerken Wat kun je aan de

kwetsbaarheden doen en wat heb je meer nodig om ervoorte zorgen dat kritische processen niet

onderbroken worden Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de werkzaamheden die

thuis kunnen en werkzaamheden die op het RIVM moeten plaatsvinden

Besluit We koppelen dit terug naar de hoofden en vragen hen om een vernieuwde versie van het

continuiteitsplan aan te leveren voor maandag 16 maart 12 00u Als ze daar niet uitkomen kunnen

ze hulp inroepen van hun gebruikelijke adviseurs bij P O FCC en of IV of opschalen naar het CMT

Het onderscheid tussen wat kritisch is voor de veiligheid en gezondheid in Nederland enerzijds en de

bedrijfscontinuiteit van het RIVM anderzijds wordt door het CMT gemaakt De ondersteuning van

alle bedrijfskritische processen moet in orde zijn

Van een aantal kritische processen is niet duidelijk is of ze echt kritisch zijn en zo ja of ze dan kritisch

zijn voor de veiligheid en gezondheid in Nederland of voor de bedrijfscontinuiteit van het RIVM

^^^^neemt met een aantal centrum hoofden waarbij deze processen spelen direct contact op om

hierover meer duidelijkheid te krijgen

Onderdelen die nu in het heetst van de strijd zitten bijv infectieziektebestrijding hebben nu

moeite om tijd te nemen voor het maken van het continuiteitsplan Zij kunnen ook ondersteuning

krijgen van hun gebruikelijke adviseurs
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Besluit BZK heeft gevraagd om het continuTteitsplan van het RIVM Daar hebben we echter meer

tijd voor nodig ^^^bespreekt dit ook met

compensatiemaatregelen zie hieronder

10 2a in het gesprek over10 2»

Besluit Maandag 16 maart wordt besloten of er een operationeel team wordt ingericht waarin de

centrumhoofden diete maken hebben met kritische processen zoals de laboratoria zitting hebben

Vanuit IV

De leenlaptops zijn op Er wordt uitgezocht of daar iets aan gedaan kan worden maar de

kans dat dat lukt is niet groot er zijn al problemen met de leveranciers

Dit betekent dat een aantal mensen niet thuis kan werken prive computers zijn niet altijd

beschikbaar moeten worden gedeeld etc

Worden uitzendkrachten nog betaald als zij niet kunnen werken door deze

omstandigheden Hier moet nog over nagedacht worden

Er worden nog wel soft tokens uitgereikt Zijn de instructies daarbij voldoende duidelijk

Er blijven mensen bij de SSC balie werken

SIM en CIO office hebben voor nu geen problemen

o SIM medewerkers kunnen eventueel bijspringen voor Corona berekeningen die bij

Clb gedaan worden mocht dat nodig zijn

^Qwil graag dat de centrum hoofden vast nadenken over welke werkzaamheden tijdelijk

uitgesteld kunnen worden als de belasting door het thuis werken te groot wordt voor de

capaciteit Een alternatief is om afdelingen te laten rouleren in het gebruik van Campus op

afstand De belasting en belastbaarheid wordt constant gemonitord Zodra de grens in beeld

komt moet er geschrapt kunnen worden

Besluit er wordt aan de hoofden gevraagd om hier vast over na te denken

SSC heeft ook nog andere klanten dan het RIVM Het kan zijn dat er zelfs een

prioriteringsvraag ontstaat tussen alle klanten van SSC Het is goed om dat op het netvlies te

houden

Vanuit FCC

Moeten sollicitatiegesprekken afgezegd worden Dat kan op lange termijn voor

capaciteitsproblemen zorgen

Leveranciers van het RIVM worden allemaal nagelopen hoe zien zij hun dienstverlening aan

het RIVM in het licht van deze ontwikkelingen

Werkinstructies

Besluit Na het aankondigingen van de nieuwe maatregelen door het kabinet wil het CMT gelijk een

bericht naar de medewerkers sturen dat zij zoveel mogelijk thuis werken De werkinstructies voor

korte termijn zijn een vertaling van wat in de persconferentie is gezegd naar de situatie van het

RIVM

In de mail worden in iedergeval de volgende punten opgenomen
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Thuis werken is niet vrijblijvend Activiteiten die vitaal zijn voor veiligheid en gezondheid van

Nederland of voor de bedrijfscontinuiteit van RIVM en die perse op het RIVM moeten

plaatsvinden kunnen hier nog steeds plaatsvinden

Als je twijfelt of jouw aanwezigheid op het RIVM noodzakelijk is overleg dan met je

leidinggevende Als je leidinggevende twijfelt schaal dan verder op naar het CMT

Het uitgangspunt is we gaan gewoon door met ons werk maar dan vanuit huis

Compensat ierege I i ng

Er wordt aan gewerkt er is echter nog geen besluit vanuit VWS

Besluit Er zijn bij het RIVM medewerkers die momenteel veel en steeds overuren maken lSEfSIs blij

er hard aan werkt maar hij gaat nu de compensatieregeling bij het RIVM in gang

zetten omdat het anders problemen kan veroorzaken voor de bedrijfscontinurteit van het RIVM

^Jneemt daar verantwoordelijkheid voor en gaat dit in gesprek met ^^^^ op 13 maart

mededelen

10 2edat

Volgende vergaderingen

Besluit Het CMT vergadert elke dag om 15 uur Het CMT is een bedrijfskritisch proces en de

vergaderingen vinden daarom zoveel mogelijk plaats op het RIVM In het weekend wordt er

telefonisch vergaderd tenzij er iets belangrijks gebeurt

Besluit Omdat het gaat om een kritisch proces moeten deelnemers aan het CMT bij eerste klachten

of inbellen in plaats van fysiek aanwezig zijn of hun vervanging sturen

Besluit De verslagen worden ook opgeslagen in een vertrouwelijke map van de DR

Besluit De verslagen zullen in print beschikbaar worden gemaakt aan het begin van elke CMT

vergadering
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CMT 10 maart 2020 14 30 15 30

I0 2» I0 2eAanwezig

vervangt voorzitter secretaris10 2e

Beeld

Voor de bedrijfscontinu fteit van het RIVM wordt onderscheid gemaakt tussen processen die kritisch

zijn voor het algemeen en publiek belang in Nederland en de processen die voor het RIVM zelf

kritisch zijn Hierbij moet ook onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte processen

Aanvullende op de kritische processen die eerder in beeld zijn gebrachttijdens de stikstofcrisis zijn

er ook processen die kritisch zijn voor de aanpak rondom Corona o a lab communicatie en LCI

coordinate van de bestrijding en EPI epidemiologisch onderzoek Deze lijst moet aangevuld

worden en de continuTteitsplannen voor deze processen moeten opgesteld worden Het ministerie

van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd om een inventarisatie van de plannen wat betreft

bedrijfscontinu fteit en heeft hiervoor een richtlijn opgesteld

Interne communicatie is van belang Via welk kanaal wordt er wat gecommuniceerd

Het personeel heeft vragen over het Coronavirus In eerste instantie kunnen zij die aan hun

leidinggevende stellen Een volgend kanaal is UBR

Oordeel

Het is van belang dat het CMT inzicht heeft in wat de kritische processen zijn en wat voor plannen er

al liggen om de bedrijfscontinu fteit te waarborgen Hierbij moet ook de lange termijn in ogenschouw

worden genomen Dit wordt uitgevraagd bij de centrum en stafhoofden en hoofd DVP

De interne communicatie gaat via Insite tenzij het gaat om instructies voor het personeel deze

worden altijd via email gecommuniceerd

Er is een Corona tijdschrijfnummer daarop kunnen voorlopig alle activiteiten m b t het virus op

geschreven worden Dit geeft inzicht in hoeveel werk het RIVM aan het Corona virus gehad heeft

dat kan ook van belang zijn in communicatie naar VWS

Belangrijk is dat we ons houden aan onze eigen richtlijnen en daar zuiver over communiceren

Uitzonderingen daarop zijn mogelijk als ze raken aan het belang van de veiligheid en gezondheid in

Nederland

Erzijn instructies nodig over de mogelijkheden m b t personeel bijv verloven intrekken verplicht

thuiswerken hogere schalen overwerk door laten betalen etc Het is van belang dat managers op

de hoogte zijn wat er al kan en wat er nog mogelijk gaat worden Managers beslissen dan zelf wat er

nodig is
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We kunnen aansluiten bij het bedrijfscontinuiteitsplan van BZK We kunnen ook informatie halen uit

het plan uit 2008 2009 over de uitbraak van een grieppandemie

Maatregelen en een aanpak is nodig t a v

Kritische processen publiek belang hoogste prioriteit

Kritische processen bedrijfsbelang

Processen waarvoor we indirect een bijdrage aan leveren

Instructies t a v gevolgen van de algemene maatregelen t a v het coronavirus voor het werk

thuiswerken werkbezoeken deelnemen aan bijeenkomsten vermijden risico s

Interne communicatie

Besluiten en acties

Zie actiepunten en besluitenlijst deze worden allemaal onderaan in een tabel toegevoegd
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Actiepuntenlijst CMT 4 Corona

Gestart op 10 03 2020

Verantwoordelijk EinddatumNr Actiepunt Status

1 Email versturen aan centrum

en stafhoofden en hoofd DVP

om te inventariseren welke

kritische processen erzijn en

welke plannen voor

bedrijfscontinuiteit er al liggen

Afgerond op 10 03

2020

10 03 202010 2e

10 2eWhatsapp groep maken Afgerond op 10 03

2020

2 10 03 2020

Vervolg overleg plannen
12 03 2020 15 30u

Afgerond op 10 03

2020

3 10 03 202010 2e

Vervolg overleggen in de

komende week plannen vanaf

maandag 16 maart iedere dag

Afgerond op 13 03

2020

4 12 03 202010 2e

Afgerond op

12 03 2020

5 DR Nota over Corona

doorsturen aan alle CMT leden

11 03 202010 2e

en hun vervangers

Mail opstellen en sturen naar

medewerkers zie punt 3

besluitenlijst

Afgerond op 11

03 2020

6 11 03 202010 2e

Altijd een aantal uitgeprinte

versiesvan hetverslag
meenemen

Doorlopend7 Sec retaris

Verslag van de CMT Corona ook

opslaan in de vertrouwelijke

map van de DR

Doorlopend8 Secretaris

10 2eEmail naar RIVM medewerkers Afgerond op 12 03

2020

9 12 03 2020

met werkinstructies

Email naar hoofden over

nieuwe versie

Afgerond op 12 03

2020

10 12 03 2020
10 2»

bedrijfscontinuTteits plannen

Teleconferentie via KPN regelen
voor CMT voor zaterdag 14

maart en zondag 15 maart

beide om 15u

Afgerond op 13 03

2020

11 13 03 202010 2»

Hoe zit het met doorbetalen

uitzendkrachten als zij hun

werk niet meer kunnen doen

Openstaand12 16 03 202010 2e

^^leemt contact op met

een aantal centrum hoofden

waarbij processen spelen

waarvan niet duidelijk genoeg

is of ze inderdaad kritisch zijn

Afgerond 13 03

2020

13 13 03 202010 2e

10 2«maken een

nieuw overzicht van de

10 2e Openstaand14 16 03 2020
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bedrijfscontinu iteitsplannen

Nadere instructie van

leidinggevenden en personeel

m b t thuiswerken en de

gevolgen daarvan

Openstaand15 13 03 202010 2e

10 2e
Terugkoppeling aan H BDRover

punten MT RIVM zoals

besproken door CMT

Openstaand16 16 03 2020

Extra tijdschrijfnummer

aanmaken voor kosten en

werkzaamheden ihkv

Openstaand17 16 03 202010 2e

bedrijfscontinuiteit

Maak regel groen als actiepunt is afgehandeld

Besluitenlijst CMT 4 Corona

Gestart op 10 03 2020

BesluitINIr Datum

Interne communicatie gaat via Insite tenzij het gaat om instructies voor

het personeel deze worden altijd gedeeld via email

01 10 03 2020

Er wordt onder de centrum en stafhoofden en hoofd DVP

geinventariseerd welke kritische bedrijfsprocessen er zijn in aanvulling

op de al bestaande lijst vanuit het vorige CMT en welke plannen voor

bedrijfscontinuiteit er al liggen

02 10 03 2020

Er wordt een mail gestuurd naar alle medewerkers over de inrichting

van het CMT In deze mail wordt ook nog eens waardering uitgesproken

03 10 03 2020

Het CMT komt vanaf maandag 16 maart dagelijks bij elkaar voor een

update Hierbij is inbellen mogelijk Als inbellen niet lukt dient er een

vervangerte komen

04 10 03 2020

De CMT agenda bevat in ieder geval steeds de volgende onderwerpen05 10 03 2020

Lijst met kritische processen

Bedrijfscontinuiteitsplannen

Werkinstructies

Compensatiemaatregelen
Communicatie

Na elke CMT bijeenkomst moet er een SITRAP gemaakt worden Als er

dagelijks overlegd wordt kan dit ook door een eerder gemaakte SITRAP

te updaten

06 10 03 2020

Het CMT vergadert elke dag om 15 uur Het CMT is een bedrijfskritisch

proces en de vergaderingen vinden daarom zoveel mogelijk plaats op

07 12 03 2020

Pagina 11 of 2
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het RIVM In het weekend wordt er telefonisch vergaderd tenzij er iets

belangrijks gebeurt

Omdat het CMT een kritisch proces is moeten deelnemers aan hetCMT

bij eerste klachten of inbellen in plaats van fysiek aanwezig zijn of hun

vervanging sturen

08 12 03 2020

Er zijn bij het RIVM medewerkers die momenteel veel en steeds

overuren maken De compensatieregeling bij het RIVM wordt nu in gang

gezet^^^neemt daar verantwoordelijkheid voor en gaat dit in gesprek

13 maart mededelen

09 12 03 2020

BZK heeft gevraagd om het continuiteitsplan van het RIVM Daar

hebben we echter meer tijd voor nodig^^^Jbespreekt dit ook met

in het gesprek over compensatiemaatregelen

10 12 03 2020

10 2e

De hoofden moeten een nieuwe versie van het continui’teitsplan aan

leveren voor maandag 16 maart 12 00u

11 12 03 2020

Ook wordt aan de centrum hoofden gevraagd vast na te denken over

welke werkzaamheden tijdelijk uitgesteld kunnen worden als de

belasting door het thuis werken te groot wordt voor de capaciteit

12 12 03 2020

Maandag 16 maart wordt besloten of er een operationeel team wordt

ingericht waarin de centrumhoofden die te maken hebben met kritische

processen zitting hebben

13 12 03 2020

Er wordt een mail naar a lie medewerkers gestuurd waarin14 12 03 2020

werkinstructies worden gegeven volgens de nieuwste maatregelen van

het kabinet

Voorlopig blijven alle gebouwen open15 13 03 2020

Extra kosten die we maken gerelateerd aan de instructies die CMT heeft

gegeven moeten gewoon op conto van het RIVM komen

16 13 03 2020

10 2e wordt toegevoegd aan het CMT17 13 03 2020

Pagina 12 of 2
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SITUATIERAPPORT 01 RIVM CMT Coronavirus 2020

1 GEGEVE1NJS

DR
Aan

Leden CMT

Periode 14 maart 2020 — tot 11 00 uur

Nummer 3

DefinltiefStatus

Planning Na elke vergadering van het CMT

Classificatie Departementaal vertrouwelijk

2 INFORMATIEBEELD

Kernverhaal

10 2a

let virus kan de ziekte COVID

19 veroorzaken De meeste patienten met dit virus hebben koortsen luchtwegklachten In Nederland maar

ook wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan

Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen nodig voor medewerkers van het RIVM Wei zijn er een

aantal algemene maatregelen waar ook RIVM ers zich aan moeten houden In het kader van de

bedrijfscontinuiteit worden de kritische processen van het RIVM ik kaartgebracht

10 2a

Feiten

Voor de situatie in Nederland iser sprake van eenfase van indammen van de verspreiding van het

coronavisus In deze fase is de bestrijding erop gericht het virus zo veel mogelijk in te dammen

De IV organisatie is opgeschaald naar24 7 beschikbaarheid ten behoeve van de ondersteuning van

IV processen zoals de website van het RIVM en werkplekken
Vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken is gevraagd als RIVM inzicht te geven in de

continuiteitsbeheersing
Er is een format beschikbaar voor het in kaart brengen van de continuiteitsplannen per

staf centrum dienst

Er is een lijst beschikbaar van crisis rond stikstof van alle kritische processen van het RIVM Deze

moet aangevuld worden met processen die kritische zijn bij de aanpak van het coronavirus zoals

de LCI EPI Labonderzoek en communicatie

Ivm de mogelijk lange duur van situatie rond het coronavirus is het belangrijk ook naar processen

te kijken waar het RIVM een indirecte rol heeft zoals bevolkingsonderzoek naar kanker

Vanuit UBR is er een richtlijn voor hygienemaatregelen beschikbaar

Interne communicatie adviezen volgen van RIVM {behoefte aan meer vragen hierover wordt nog

een besluit genomen dit komt ook vanuit VWS voor alle onderdelen

RIVM heeft als lijn om de eigen richtlijnen te volgen t a v maatregelen en personeel
INsite is een medium dat niet voor iedereen een goed informatiebron is omdat niet iedereen

werkt op de digitale werkplek
Er is een behoefte aan het kunnen stellen van vragen en toelichting op de maatregelen wat dit

betekent voor specifieke situaties De lijn is dat medewerkers informatie kunnen opzoeken nagaan

bij hun leidinggevenden of hun vraag kunnen neerleggen bij het UBR getrapte verwijzing

De extra inzet van medewerkers op de werkzaamheden rond corona of in verband met corona wil

men ondersteunen en belonen Er is een tijdschrijfnummer beschikbaar Hierdoor kan in beeld

worden gebracht wat de omvang van de inzet van medewerkers van het RIVM is Ook wordt

hierdoor zichtbaar wie extra uren maakten beloning verdient

Pagina | 1Versie
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3 OORDEEL

Voor het RIVM zijn 3 strategische taken van belang

Veiligheid van medewerkers

Bedrijfscontinuiteit

Reputatie van het RIVM

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voor Nederland geldt dat er naast Noord Brabant ook in andere regions aanwijzingen zijn voor

onopgemerkte lokaletransmissie

Het RIVM ziet steeds meer patienten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is Ook blijkt na de

analyse van virussen van patienten dat ze onderling vaak verschillen Dit vormt een aanwljzing dat het

virus zich in Nederland aan het verspreiden is Om wijde verspreidingtegen te gaan adviseert het RIVM

nu maatregelen te nemen

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met

klachten thuis blijven Als de verspreiding langzamer gaat zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek De

zorg voor patienten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven
Deze maatregelen houden in

Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of

neusverkouden zijn en of keelpijn hebben en of hoesten en daarbij eventueel koorts hebben

Pas de huisarts bellen als klachten verergeren Mensen met klachten gaan niet naar het werk

of naar school en beperken hun sociale contacten Voor zorgpersoneel en personeel in vitale

processen geldt dat men alleen moet thuisblijven met klachten en koorts in overleg met de

werkgever
Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen ook wanneer zij geen klachten

hebben om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden
Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 bezoekers worden afgelasten
Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea concertzalen theaters en sportclubs en

sportwedstrijden
Mensen worden dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen dat wil zeggen ouderen

en personen met verminderede weerstand te beperken Aan ouderen en mensen met

verminderde weerstand wordt geadviseerd om bezoek aan grotere gezelschappen en het

gebruik van het OV te vermijden
We roepen zorgpersoneel en personeel van vitale processen op om zoveel als mogelijk niet

naar het buitenland af te reizen en evenementen ook als daar minder dan 100 mensen bij

aanwezig zijn of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers zoals musea theater en

concerten te vermijden
Tot slot roept het OMT a lie ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van

patienten metCOVID 19 door kritisch de electieve operatieste beschouwen de noodzaak van

poliklinieken te beschouwen alvast zoveel mogelijk 1C capaciteitte creeren en bezoek in

ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken
De maatregelen gelden per direct tot en met 31 maart

o

o

o

o

o

o

o

Voor medewerkers zijn op basis van de algemene maatregelen instructies gecommuniceerd op het gebied
van

Thuis werken

Vergaderingen en evenementen

Thuiswerkfacaliteiten

Contact

De doelstelling
Het in kaart te brengen en zonodig maatregelen nemen t a v

Kritische processen in het publieke belang hoogste prioriteit
Kritische processen bedrijfsbelang

Bedrijfscontinuiteitsplannen
Processen van partners uitvoeringsorganisaties waar het RIVM voor aan de lat staat Waar het RIVM

een indirecte rol heeft bij van een kritisch proces van een partner

Pagina | 2Versie
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het bieden van instructies t a v werken

Interne communicatie

Aan de leden van het MT RIVM is gevraagd hun continuiteitsplannen te delen via het CMT Dezen worden

maandag 16 maart a s besproken

4 COMMUNICATIE

Mediabeeld

Nvt

Interne communicatie

De lijn is de adviezen van het RIVM volgen
Communicatie met instructies specifieke maatregelen of impact worden gecommuniceerd via de

mail vanuit het CMT Algemene informatie over van onderdeel van CMT

Medewerkers moeten contact opnemen met leidinggevende contact op om te bespreken of thuis

werken in jouw situatie mogelijk is en hierover eventueel afspraken te maken Wat betekentdit

voor de voortgang van het werk zijn er afspraken dieverzet moeten worden etc

5 OPSCHALING AFSCHALING

De vergadering van het CMT zijn vanaf heden dagelijks om 15 00 uur Als er geen ontwikkelingen of

bespreekpunten zijn wordt de bijeenkomst geannuleerd of zal er alleen sprake zijn van een korte

bijeenkomst
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To irivm nlM ■

|@rivm nl] MBSCc |@rivm nl] ifil

|@rivm nl]m

From

Sent Wed 3 25 2020 1 22 57 PM

Subject RE TNO kan Nederland ondersteunen in de strijd tegen de coronacrisis met eigen financiele middelen Brains4Corona

Received

p]

Wed 3 25 2020 1 22 58 PM

DankimitQl net gesproken en we pakken dit samen op

We gaan ook verkennen wat de mogelijkheden zijn voor contactopsporing
Groet

10 2e

10 2e PhD
10 2e

LCI | Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding

| E ^|mgQj@rivm nl | Skype litoikai | W www rivm nl infectieziektenT l 10 2e | M | 10 2e

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM Rijksinstituut voor Volksqezondheid en Milieu

Postbus 1

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment
10 2e 3720 BA Bilthoven

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 13 39

To

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

Subject RE TNO kan Nederland ondersteunen in de strijd tegen de coronacrisis met eigen financiele middelen Brains4Corona

|@rivm nlCc m

Ter info er lopen ook lijnen met CBS en defensie over monitoren mobiliteit

Wie zou hier een centraal aanspreekpunt voor kunnen zijn binnen CIb

10 2s 10 2e p rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 09 48

l 5 rivm nl I 5 rivm nl | Srivm nlTo Ml m m p]

l@riymLnl rivm nlm m m pj

10} 2e g
10 2a g 10 2b

10 129 E 10

10 2e E

10 2bjQrivm •

B S rivm nl J
| q rivm nl |
^B S rivm nl

rivm nl l 5 rivm nlm M m m

10 2b5 rivm nl I a rivm nlm m m

^mSrivmjTl^ |
^B^£ivmjTj
^B@rivm nl

^rivmml J|

| Srivm nl EMl Ml IH

Tivm nl |
53rivm nl

MJ m M

E 10 2erivm nl |
■@rivm nl

In m Ml

3 2e 10 2e

10 129 _E
101 26

| 5 rivin nl

5 rivm nl

J^jdvm1n[

m pj m

10 C2b

10 2b

H^rivmjTl
| 5 rivm nl m

H mm

p] m m ujri

i 2b 2e rivm nlrn

E 10 2b E io«2erivm nl |
^«|5rivmml

S rivm nl

|@rivm nlPj m p]

l@rivm nl

|@rivm nl

l@rivm nl |
E@rivm nl

kjprivm nl |
B@rivm nl

pj m m Hy m

rn p] m

rivm nl rivm nlm pj m m pi

l2e |@rivm nl @rivm nlm pj m

I 2b @rivm nlCc

Subject FW TNO kan Nederland ondersteunen in de strijd tegen de coronacrisis met eigen financiele middelen Brains4Corona

Beste alien
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Zie onderstaande oproep aanbod van TNO

is het analyseren van mobiele gegevens om de huidige bewegingen van de populatie te volgen evt

relevant als input voor jullie wiskundige modellen TNO zou daar wellicht bij kunnen ondersteunen

m 10X26

Groet

LCI | Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding

E giMTWM@rivm nl | Skype MMTW3^ | VV www rivm nl infectieziekten10 2e 101 20T | M

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

10X20 10X20 @tno nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 09 26

l@rivm nlTo M

101 20IH f 5 tno nl

Subject TNO kan Nederland ondersteunen in de strijd tegen de coronacrisis met eigen financiele middelen Brains4Corona

Cc

Geachte 10 120

Ik heb uw naam en emailadres van

dit onderwerp

101 20 gekregen aangezien hij dacht dat u wellicht de juiste contactpersoon bent voor

Binnen TNO is een initiatief ontwikkeld om Nederland te ondersteunen in de coronacrisis We hebben de mogelijkheid om met

eigen financiele middelen kort cyclische innovatieprojecten uit te voeren om mee te helpen aan de bestrijding van de effecten

van het virus Ik dacht daarbij gelijk aan jullie

Er van bewust zijnde dat u ongetwijfeld zeer druk bent in dit verband wil ik heel kort aangeven dat RIVM nuttig gebruik kan maken

van deze mogelijkheid bij TNO Mochten er onderzoeksvragen of andere dringende zaken spelen bij RIVM waar wij binnen TNO

invulling aan kunnen geven laat mij dat dan graag zo spoedig mogelijk weten Dan kan ik dat als innovatie idee indienen bij dit

initiatief en proberen de inhoudelijke en financiele middelen daarvoor te alloceren De deadline voor eerste indiening bij dit

initiatief is vrijdagmiddag aanstaande

Graag hoor ik van u

Vriendelijke groet

T Location

M

Environm Monitoring Sensing Anal E^Ujg^J@tno nl

innovation

for life

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message TNO accepts no liability for the

content of this e mail for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to

the electronic transmission of messages
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I 10 2e

I0 2e I
I {10 2e

10 2e 10 2e

10X26

To |@rivm nl] |
|@rivm nl] |

@rivm nl]

l@gmail com]
l@rivm nl

From

Sent Sat 3 14 2020 2 36 45 PM

Subject FW scenario s COVID 19

Sat 3 14 2020 2 36 46 PMReceived

Scenariosimulaties 20200313 pdf

ATT00001 htm

Beste collega s

Mooi werk

Even voor de duidelijkheid het huidige pakket omvat

aIle algennene maatregelen die jullie noemen identificeren infecties bij patienten met verhoogd risico

Deze patienten worden getest Dat zijn er meer dan wat we vroeger in de oude casus definitie hanteerden namelijk
met buitenland link

De huidige casus definitie voor testen is

Testbeleid

Patienten die verdacht zijn voor COVID 19 koorts 38 en luchtwegklachten en een verhoogd

risico hebben op ernstig verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere

behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden er hoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afspraken over zijn gemaakt

• Testbeleid in het ziekenhuis

• Patienten opgenomen met luchtwegklachten

De huisgenoten van deze patienten blijven thuis tot 14 dagen na laatste onbeschermde blootstelling Andere

contacten laag risico worden gei nformeerd en gevraagd om bij eerste klachten al thuis te blijven

Is het mogelijk om hier rekening mee te houden in jullie modellen Ook verzoek om rekening te houden met het

afschaffen van vliegverkeer uit verschillende landen en daarmee dus ook de kans op nieuwe introducties

Groet en dank 10 2b
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10 2e 10 2e |@vggm nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 08 56

|@rivm nl

Subject Fwd scenario s COVID 19

10 2e 10 2eTo

10 2e

Hier de scenario s vanuit epi

Groei 10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 13 maart 2020 om 19 08 42 CET

Aan
11

KopieiBssHKi10 2e 10 2el 5 rivm nl

Z« l 5 rivm nl

Onderwerp scenario s COVID 19

10 2eBeste

Hier zijn de berekeningen Het is het resultaat van het werk van

het document worden de figuren kort toegelicht Als er meer uitleg nodig is dan geven we dat graag

onze email adressen en telefoonnummers hebben we er bij gezet
Het zijn de eerste scenario berekeningen die er nu uit rollen Alle suggesties opmerkingen

kritiekpunten zijn welkom

Vriendelijke groeten

In10 2e 10 2een

1Q 2e

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg int vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan
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Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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10 2» 10 2e 10 10 2eTo @rivm nll C irivm nl]
10 2e

10 2e

10X28 10 2e @rivm nl]10 2e

From

Sent Mon 3 2 2020 4 13 18 PM

Subject RE scenario s

Received Mon 3 2 2020 4 13 18 PM

10 2e
Hoi

Dank voor de input hieronder wat opmerkingen Ik zal rond 18 00 een nieuwe versie rondsturen

10 2eGroet |

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 15 43

10 2e 10 2e 10 2e| 5 rivm nl |@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl |@rivm nl

Subject RE scenario s

Voor wat betreft de hoog risicogroepen hoeven we niet heel strikt de groepen a an te houden met een indicatie voor

griepvaccinatie Zo zouden we een leeftijd van 65 aan kunnen houden ipv 60 minder economische impact
COVID 19 komt vooral voor in de groep 30 70 jaar maar complicaties en sterfte toch vooral onder de 70plussers
Ja aangepast naar 65

Lijkt me ook goed om de tekst in de fases die we al doorlopen hebben te updaten belangrijk voor eventuele

tweede golf in najaar of andere pandemische dreigingen Cl zou dus nu geupdate kunnen worden maar

misschien voor Cl niet nodig Dit begrijp ik niet helemaal

We hebben nu social distancing voor mensen met luchtwegklachten of hoog risicogroepen en aflassen

evenementen Moet er ook niet iets van social distancing voor iedereen zoals in sommige Chinese steden

ingesteld Ja dit gaf liWTwSlook aan heb dit nu opgenomen En ook social distancing van huisgenoten van cases

zoals we nu in fase C2 al hebben afgekondigd De maatregelen voor contacten zoals in fase C2 zijn in alle

volgende scenario s opgenomen En we hebben in C2 geen quarantaine van contacten Ja dat staat er nu al

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 2 maart 2020 13 56

10 2e 10 2erivm nl |@rivm nlTo M

|@rivm nl l@rivm nl

Subject scenario s

Importance High

10 2e1Q 2e en

Ik heb nu de tabel met adviezen om de verspreiding tegen te gaan per scenario uitgewerkt

Ik vind zelf dat de adviezen zoals nu geformuleerd best ver gaan omdat social distancing ook betekent bv niet

naar werk Als we bv in fase Ml zitten zouden alle mensen met bv diabetes of 60 niet meer naar het werk

moeten komen Wellicht moet dat aangepast worden

Lukt het om voor 17 00 hier commentaar op te geven Dan kan het vanavond naar de mensen die morgen bij
elkaar komen hierover

Qua auteurs ik denk nu dat het beter is er een RIVM document van te maken met input van externen maar die

externen niet als auteurs

Alvast dank

10 2e
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

nota
COVID 19 epidemie Scenario s

maatregelen vanuit de publieke

gezondheidszorg voor containment

en mitigatie vertrouwelijk concept

10 2«10 2eAuteurs alfabetisch |
RIVM

t10 2e

10 2e

10 2e

| GGD GHOR

H RIVM

| GGD GZO RIVM acute zorg

RIVM

AMC L Romijn LHV

RIVM

I0 2e1° 2e

RIVM10 2«

1 Inleiding

■ In december 2019 werd een nieuw coronavirus SARS CoV 2 vastgesteld in de

Chinese metropool Wuhan Het virus is afkomstig van vleermuizen en bereikte de

mens waarschijnlijk via een ander zoogdier Het virus verspreidde snel over China

en andere landen

■ Op 26 februari bedroeg het aantal wereldwijd gerapporteerde patienten 82 132

waaronder 2 801 sterfgevallen Op 26 februari was er voor het eerst sprake van

meer nieuwe meldingen van patienten buiten China dan in China

■ In het verleden hebben zich twee epidemieen van een vergelijkbaar coronavirus

voorgedaan MERS CoV en SARS CoV Beide epidemieen zijn grotendeels tot

stilstaan gebracht
■ Gezien het beloop van de COVID 19 epidemie tot nu toe in China en andere

landen en detectie van 10 patienten in Nederland in de periode 27 februari 1

maart 2020 moet rekening worden gehouden met een scenario van zeer

uitgebreide verspreiding van het SARS CoV 2 in Nederland in de nabije toekomst

2 Doel van deze nota

Overzicht geven van

de epidemiologische scenario s van de COVID 19 epidemie en de mogelijke

bijbehorende beheersmaatregelen vanuit de publieke gezondheidszorg
de verwachte impact hiervan voor individuen samenleving beroepsbevolking

economie en gezondheidszorg

als basis voor mitigatieprotocollen voor individuen hoog risicogroepen zorginstellingen

overige instellingen openbaar bestuur en brancheorganisaties

3 Doelgroepen voor deze nota

■ Communicatieafdelingen RIVM GGD

Directies publieke gezondheidszorg directies instellingen voor curatieve

gezondheidszorg
1
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■ Openbaar bestuur

■ Branche organisaties

4 Toelichting scenario s

■ Voor zover bekend is het SARS COV 2 eind 2019 ontstaan De eigenschappen van

het virus en hoe het zich verspreidt zijn nog voor een belangrijk deel onbekend

Hierdoor is het niet mogelijk betrouwbare projecties te maken over hoe de

epidemie in Nederland zal verlopen De scenario s die in dit document

gepresenteerd worden zijn dan ook geen voorspellingen maar slechts indicates

van wat kan gebeuren

5 Toelichting beheersdoelen Containment versus mitigatie

Het vaststellen van welke fase scenario actueel is vindt plaats tijdens een RIVM

Responseteam of Outbreak Management Team OMT overleg

■ Containment In het begin van de epidemie is het primaire doel om verspreiding

van SARS CoV 2 te stoppen De methoden hiervoor zijn bron en

contactopsporing en isolatie van cases en quarantaine van hun contacten of zelf

isolatie van contacten op het moment dat zij klachten krijgen

■ Mitigatie Wanneer de epidemie heel snel toeneemt of zo groot wordt dat

capaciteit voor bron en contactopsporing onvoldoende is is het niet meer

haalbaar de verspreiding van SARS CoV 2 te stoppen Het primaire doel in deze

situatie is om de verspreiding van het virus te vertragen en de impact van de

epidemie te beperken

De maatregelen voor containment en mitigatie beogen de epidemie te vertragen

zodat er een minder grote piek in het maximum aantal nieuwe gevallen per dag is

Figuur 1 Voordelen hiervan zijn dat de gezondheidszorg minder overbelast zal

raken en betere zorg kan leveren Daarnaast kan het totaal aan infecties beperkt
worden

O Delay epidemic

0 Reduce height
of epidemic peak

Number

of infections

Time since first case

Source Centres for Disease Control and Prevention

Figuur 1 Hypothetisch verloop van de COVID 19 epidemie met en zonder

containment mitigatie maatregelen

2
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6 Overzicht fases COVID 19 epidemie en verwachte impact

Epidemiologisch scenario Impact op individu Impact samenleving beroepsbevolking
economie

Fase en

beheersdoel

Impact op zorgcapaciteit

Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Zeer laag Individueel risico

Geen gevallen in omgeving
Geen impact op dagelijks leven

Personeel is normaal beschikbaar

Enige supply chain problemen door uitbraken

elders

Negatieve reisadviezen voor gebieden met

wijdverspreide transmissie

Voldoende GGD personeel
Voldoende zorgcapaciteit

Cl

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD in staat tot

effectieve BCO

Voldoende GGD personeel
Voldoende zorgcapaciteit

C2 Cl

Bezorgdheid over eigen gezondheid

C1

Enkele bedrijven hebben personeel in

monitoring

Economische groei neemt af

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

Enkele clusters

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Tekort GGD personeel

Voldoende zorgcapaciteit

C3 C2

Zeer kleine kans op gevallen in directe

omgeving vriendenkring familie

C2

Bedrijven thuis en minder werken

Verenigingen etc opschorting bijeenkomsten
Overheid adviseert besluit bijeenkomsten
evenementen op te schorten

Containment

Laag individueel risico

Kleine kans op gevallen in directe omgeving

Beperkte impact op dagelijks leven

Serieuze bezorgdheid gezondheid zelf en

omgeving

Idem C3

Economische groei gestopt

GGD personeel niet meer belast met

BCO wel met communicatie etc

Enkele lokale tekorten

zorgcapaciteit door tekorten

personeel en opnamestop enkele

ziekenhuizen

Ml Capaciteit GGD voor

BCO schiet tekort

Veel gevallen zonder

epi link

Een of enkele regie s

met verspreiding in de

algemene bevolking

Mitigatie

BCO losgelaten

Meerdere regio s met

verspreiding in de

algemene bevolking

Uitbraken in zorg

instellingen

Beperkt individueel risico

Beperkte kans op gevallen in directe

omgeving

Matige impact op dagelijks leven

Serieuze bezorgdheid gezondheid zelf en

omgeving

Mogelijk een of enkele sterfgevallen in

omgeving

Idem Ml

Lokaal tekorten personeel doorziekte

mantelzorg mitigatiemaatregelen

Supply chain nog net overeind

Economische achteruitgang

Meerdere lokale tekorten

zorgcapaciteit door tekorten

personeel en opnamestop enkele

ziekenhuizen

M2

Mitigatie

Verspreiding in alle

regio s verschillende

intensiteit per regio

Substantieel individueel risico en

bezorgdheid

Gevallen in directe omgeving

Substantieel impact op alledaags leven

Idem M2

Lokaal kunnen bedrijven moeilijk
functioneren door afwezigheid personeel

Supply chain problemen

Regionaal tekort zorgcapaciteit door

tekort personeel opnamestops en

te weinig bedden

M3

Mitigatie

Zeer grootschalige

verspreiding in alle

regio s

Groot individueel risico Idem M3

Tekort beroepsbevolking

Bedrijven in de problemen

Sterke economische achteruitgang

Ernstig landelijk tekort

zorgcapaciteit door tekort

personeel opnamestops en te

weinig bedden

M4

Mitigatie Veel gevallen in directe omgeving

Grote impact op dagelijks leven

Angst en paniek
Tekorten personeel ziekenhuizen door ziekte quarantaine en mantelzorg

4
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7 Overzicht fases COVID 19 epidemie en mogelijke maatregelen vanuit de publieke gezondheidszorg

Epidemiologisch scenario Beperken transmissie individuen Beperken transmissie evenementen Beperken impact op hoog

risicogroepen

Belangrijkste
communicatieboodschappen

Fase en

beheersdoel

Geen gevallen in Nederland

weinig in Europa

Publieksinformatie voor relzigers

naar endemische gebieden
inclusief negatief reisadvies

VoigtCl Geen Geen

Containment

Enkele gevallen in Nederland

met epi link

GGD in staat tot effectieve

BCO

C2 C1

Isolatie bevestigde cases

quarantaine contacten

Geen Geen

Containment

Enkele gevallen in Nederland

met epi link

Enkele clusters

GGD nauwelijks in staat tot

effectieve BCO

C3 C2

Hygiene adviezen voor iedereen

met luchtwegklachten

Geen Geen

Containment

In de GGD regio s met clusters

worden evenementen met 50

bezoekers afgelast

Personen die wonen in GGD

regio s met clusters wordt

aangeraden geen evenementen

50 personen te bezoeken

In de GGD regio s met

verspreiding in algemene

bevoking social distancing
voor hoog risicogroepen

Zijn dit lokale of nationale

intervenies Lokale

communicatie lijkt me iets

wat moeilijk is

Ml Capaciteit GGD voor BCO

schiettekort

Veel gevallen zonder epi link

Een of enkele regio s met

verspreiding in de algemene

bevolking

C34

Social distancing voor iedereen

met luchtwegklachten in de

regio s met verspreiding

Mitigatie

BCO losgelaten

Meerdere regio s met

verspreiding in de algemene

bevolking

Uitbraken in zorginstellingen

Landelijk social distancing

voor hoog risicogroepen

M2 M1

Landelijk Social distancing voor

iedereen met luchtwegklachten

M1

Mitigatie

Verspreiding in alle regio s

verschillende intensiteit per

regio

Landelijk worden alle

evenementen met 20 bezoekers

afgelast

Landelijk social distancing

voor hoog risicogroepen

M3 M2

Mitigatie

Zeer grootschalige

verspreiding in alle regio s

Landelijk worden alle

evenementen met 20 bezoekers

afgelast

Landelijk social distancing
voor hoog risicogroepen

M4 M2

Mitigatie

5
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8 Toelichting maatregelen publieke gezondheidszorg

■ Hygiene adviezen voor personen met luchtwegklachten betekent

Was je handen regelmatig met zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

■ Social distancing betekent

Niet naar werk of school wel thuiswerken

Wei naar buiten gaan zo nodig maar twee meter afstand houden van

anderen en geen lichamelijk contact maken Bij thuiskomst eerst

handen wassen

Bezoek geen openbare gelegenheden horeca gemeentehuis scholen

etc Winkelbezoek alleen zo nodig

Gebruik geen openbaar vervoer tenzij nodig voor essentiele

benodigdheden

Thuis Beperk bezoek zoveel mogelijk contact met huisgenoten niet

beperkt

■ Social distancing voor mensen die in een instelling met 10 personen wonen

betekent zie griepprotocol

■ Hoog risico groep zijn personen die in aanmerking komen voor de grieprik

Dit betreft de volgende groepen

een leeftijd van 60 jaar en ouder

longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen zoals astma

chronische bronchitis of longemfyseem
hartziekten zoals mensen die een hartaanval gehad hebben

mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen of

mensen die een hartoperatie hebben ondergaan

diabetes suikerziekte niet alleen mensen die insuline spuiten

maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende

middelen slikken of een diabetesdieet volgen

een nieraandoening vooral als de nieren door een ziekte niet goed

werken dus niet bij nierstenen

weinig weerstand door andere ziekten of door een medische

behandeling bijvoorbeeld mensen die recent een

beenmergtransplantatie hebben ondergaan mensen die met hiv

humaan immunodeficientievirus

zijn geinfecteerd mensen waarbij de milt is verwijderd asplenie

mensen met een auto immuunziekte met verminderde weerstand

mensen met leukemie bloedkanker en mensen die chemotherapie

of bestraling ondergaan

een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten

gebruiken bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen

6
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een verstandelijke handicap die in een instelling wonen

een verminderde weerstand tegen infecties bijvoorbeeld door

levercirrose

een woning in een verpleeghuis die niet vallen onder

bovengenoemde categorieen

7
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Annex

1 Drempelwaardes tussen scenarios

Epidemiologisch scenario Drempelwaarde volgend scenarioFase en

beheersdoel

Eerste gerapporteerd geval met reishistorie en of epi link

C2

Eerste geval zonder epi link C3

Cl

Containment

Toename gevallen maar binnen capaciteit GGD C3

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link Ml

C2

Containment

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link MlC3

Containment

Eerste lokale uitbraken M2

Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance M2

Ml

Mitigatie

Grotere problemen in lokale zorgcapaciteit M3M2

Mitigatie

Meer gevallen leidend tot meerdere regio s met tekorten

zorgcapaciteit M4 Minder gevallen leidend tot minder

regio s met tekorten zorgcapaciteit M2

M3

Mitigatie

Minder gevallen leidend tot minder tekorten

zorgcapaciteit M3

M4

Mitigatie

8



370263
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en Milieu
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nota
19 epidemie Scenario s

maatregelen vanuit de publieke

gezondheidszorg voor containment

en mitigatie
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S van den Hof RIVM AJ van Hoek RIVM JHTC van den Kerkhof RIVM J Maas AMC L

Romijn LHV

C Swaan RIVM T Waegemaekers GGD GZO RIVM acute zorg

10 2e

1 Inleiding

■ In december 2019 werd een nieuw coronavirus SARS CoV 2 vastgesteld in de

Chinese metropool Wuhan Het virus is afkomstig van vleermuizen en bereikte de

mens waarschijnlijk via een ander zoogdier Het virus verspreidde snel over China

en andere landen

■ Op 4 maart bedroeg het aantal wereldwijd gerapporteerde patienten

xxxxxwaaronder xxxx sterfgevallen Op 26 februari was er voor het eerst sprake

van meer nieuwe meldingen van patienten buiten China dan in China In

Noordelijk Italie is er inmiddels sprake van uitgebreide transmissie met export

van casulstiek naar onder meer Nederland

■ In het verleden hebben zich twee epidemieen van een vergelijkbaar coronavirus

voorgedaan MERS CoV en SARS CoV Beide epidemieen zijn grotendeels tot

stilstaan gebracht
■ Gezien het beloop van de COVID 19 epidemie tot nu toe in China en andere

landen en detectie van 18 patienten in Nederland in de periode 27 februari 1

maart 2020 moet rekening worden gehouden met een scenario van zeer

uitgebreide verspreiding van het SARS CoV 2 in Nederland in de nabije toekomst

2 Doel van deze nota

Overzicht geven van

de epidemiologische scenario s van de COVID 19 epidemie en de mogelijke

bijbehorende beheersmaatregelen vanuit de publieke gezondheidszorg
de verwachte impact van een dergelijke epidemie en bijbehorende

beheersmaatregelen voor individuen samenleving beroepsbevolking economie

en gezondheidszorg

als basis voor containment en mitigatieprotocollen voor individuen hoog risicogroepen

zorginstellingen overige instellingen openbaar bestuur en brancheorganisaties

3 Doelgroepen voor deze nota

1
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Communicatieafdelingen RIVM GGD Ministeries

Directies publieke gezondheidszorg directies instellingen voor curatieve

gezondheidszorg

Openbaar bestuur

Branche organisaties

4 Toelichting scenario s

Uitleg over scenario s en dat dit geen voorspellingen zijn

■ Belangrijkste onzekerheden die relevant zijn voor het verloop van de epidemie en

de bijbehorende impact

5 Toelichting beheersdoelen Containment versus mitigatie

■ Containment In het begin van de epidemie is het primaire doel om verspreiding

van SARS CoV 2 te stoppen De methoden hiervoor zijn bron en

contactopsporing en isolatie van cases quarantaine van hun contacten monitoring

van contacten snelle en laagdrempelige diagnostiek in geval van ontwikkeling

van klachten en zelf isolatie van contacten op het moment dat zij klachten

krijgen

Mitigatie Wanneer de epidemie heel snel toeneemt of zo groot wordt dat de

capaciteit voor bron en contactopsporing onvoldoende is is het niet meer

haalbaar de verspreiding van SARS CoV 2 te stoppen Het primaire doel in deze

situatie is om de verspreiding van het virus te vertragen en de impact van de

epidemie te beperken zie figuur 1

Figuur 1 epidemie die piekt en afgeplatte epidemie

2
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Overzicht fases COVID 19 epidemie en verwachte impact

Epidemiologist

scenario

Impact op individu Impact samenleving beroepsbevolking

economie

Impact op zorgcapaciteitFase en

beheersdoel

Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Zeer laag individueel risico

Geen gevallen in omgeving

Geen impact op dagelijks leven

Personeel is normaal beschikbaar

Enige supply chain problemen door

uitbraken elders

Negatieve reisadviezen voorgebieden met

wijdverspreide transmissie

VoldoendeGGD personeel
Voldoende zorgcapaciteit

Cl

Containment

Enkele gevallen in

Nederland metepi link

GGD instaattot

effectieve bron en

VoldoendeGGD personeel
Voldoende zorgcapaciteit

C2 Cl

Bezorgdheid over eigen gezondheid

Cl

Enkele bedrijven hebben personeel in

monitoring

Containment

contactopsporing

Groter aantal gevallen in

Nederland met epi links

enkele clusters

Zware belasting GGD

personeel mogelijk lokaal

tekorten

Voldoende zorgcapaciteit

Tekorten PBM

C3 C2

Zeer kleine kans op gevallen in directe

omgeving vriendenkring familie

C2

Mogelijk incidentele sluiting van zorg of

andere instellingen waarbinnen verhoogd

risico op transmissie

Containment

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Transmissie op

uitgebreidere schaal in

Europa

Laag individueel risico

Kleine kans op gevallen in directe

omgeving

Beperkte impact op dagelijks leven

Serieuze bezorgdheid gezondheid zelf en

omgeving

Bedrijven thuis en minder werken

Verenigingen etc opschorting

bijeenkomsten
Overheid adviseert besluit bijeenkomsten
evenementen op te schorten

Economische groei neemt af

GGD personeel niet meer belast

met BCO wel zwaar belast met

communicatie etc

Lokale tekorten zorgcapaciteit
ziekte en quarantaine

personeel opnamestop enkele

ziekenhuizen

Tekorten PBM

Ml Capaciteit GGD voor

BCO schiet tekort veel

gevallen zonder epi link

Mitigatie

BCO losgelaten

Lokale uitbraken onder

andere in zorg

instellingen

Beperkt individueel risico

Beperkte kans op gevallen in directe

omgeving

Matige impact op dagelijks leven

Serieuze bezorgdheid gezondheid zelf en

omgeving

Mogelijk een of enkele sterfgevallen in

omgeving

Idem Ml

Lokaal tekorten personeel door ziekte

mantelzorg mitigatiemaatregelen

Supply chain nog net overeind

Lokale tekorten zorgcapaciteit

op meer plekken door tekorten

aan personeel en opnamestop

enkele ziekenhuizen

Noodzaaktot zorgconcentratie

en alternatieve organisatie

eerste lijn

M2

Mitigatie

3
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Overal transmissie

verschillende intensiteit

per regio

Substantieel individueel risico en

bezorgdheid
Gevallen in directe omgeving
Substantieel impact op alledaags leven

Idem M2

Lokaal kunnen bedrijven moeilijk

functioneren door afwezigheid personeel

Supply chain problemen

Regionaal tekort zorgcapaciteit

doortekort personeel en te

weinig bedden

M3

Mitigatie

Zeer grootschalige
transmissie

Groot individueel risico

Veel gevallen in directe omgeving

Grote impact op dagelijks leven

Angst en paniek

Idem M3

Tekort beroepsbevolking

Bedrijven in de problemen

Lage economische output

Problemen met in stand houden vitale

maatschappelijke processen overheid

energie voedselvoorziening veiligheid

etc

Relevante oversterfte

Ernstig landelijk tekort

zorgcapaciteit doortekort

personeel en te weinig bedden

M4

Mitigatie

4
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Overzicht fases COVID 19 epidemie en mogelijke maatregelen vanuit publieke gezondheidszorg

Epidemiologisch
scenario

Beperken transmissie algemeen Beperken impact op hoog risicogroepen Beiangrijkste
communicatleboodschappen

Fase en

beheersdoel

Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Publieksinformatie voor reizigers naar

endemische gebieden {inclusief negatief

reisadvies

Nader te bepalen per fase Nader te bepalen per faseCl

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD instaattot

C2 Cl

BCO en social distancing voor individuen

met klachten gelinkt aan bevestigde

cases uitbraken

Containment

effectieve bron en

contactopsporing

Groter aantal gevallen in

Nederland met epi links

enkele clusters

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Transmissie op

uitgebreidere schaal in

Europa

C3 C2

Uitbraakonderzoek

Hygiene adviezen voor individuen met

klachten

Social distancing voor nauwe contacten

en individuen met klachten gelinkt aan

uitbraken

Containment

Ml

Mitigatie

Capaciteit GGD voor

BCO schiet tekort

gevallen zonder epi link

BCO gestopt

Hygiene adviezen en social distancing

voor individuen met klachten

Lokale uitbraken onder

andere in zorg

instellingen

Social distancing voor iedereenM2

Mitigatie

Overal transmissie

verschillende intensiteit

Social distancing voor iedereenM3

Mitigatie

per regio

Zeer grootschalige

transmissie

Social distancing voor iedereenM4

Mitigatie

5



370263

Annex

1 Drempelwaardes tussen scenarios

Epidemiologisch scenario Drempelwaarde volgend scenarioFase en

beheersdoel

Eerste gerapporteerd geval met reishistorie en of epi link

C2

Eerste geval zonder epi link C3

Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Cl

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD instaattot

effectieve bron en

contactopsporing

Toename gevallen maar binnen capaciteit GGD C3

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link Ml

C2

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi links

enkele clusters GGD in

staat tot effectieve BCO

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link MlC3

Containment

Gevallen zonder epi link

Capaciteit GGD voor BCO

schiet tekort

Eerste lokale uitbraken M2

Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance M2

Ml

Mitigatie

Lokale uitbraken onder

andere in

zorginstellingen

Grotere problemen in lokale zorgcapaciteit M3M2

Mitigatie

Overal transmissie

verschillende intensiteit

per regio Regionaal

zorgcapaciteit tekort

Meer gevallen leidend tot meerdere regio s met tekorten

zorgcapaciteit M4 Minder gevallen leidend tot minder

regio s met tekorten zorgcapaciteit M2

M3

Mitigatie

Zeer grootschalige

transmissie Ernstig

tekort zorgcapaciteit

Minder gevallen leidend tot minder tekorten

zorgcapaciteit M3

M4

Mitigatie
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On 17 March 2020 the Netherlands iHR National Focal Point reported to the Pan American

Health Organization World Health Organization PAHO WHO the cases of COViD 19 in Aruba

One of the cases 1 is a 64 year old male United States citizen with travel history to Egypt
from 19 to 28 February 2020 and travelled to California United States from 28 February to 8

March 2020 The case arrived in Aruba on 8th March 2020 and had onset of symptoms on the

28 February with dry cough with no additional symptoms On March 9th 2020 he was feeling
unwell and fainted during work An ambulance was called for him but he recuperated fast and

he denied care

On 14 March 2020 his tests resulted negative and was flown back home on March 15th with an

air ambulance

The other case 2 is a 41 year old male resident of Aruba with travel history to New York

United States from 4 to 8 March 2020 The case arrived in Aruba from New York on March 8th

2020 Onset of symptoms on the 10th of March with algehele malaise Later on March

11th fever chills and dry cough on the 12th On March 12 the case sought medical

attention with his house doctor The case was reported by his house doctor as a suspected case

of Corona due to his travel history and symptoms He was tested on the same day March 12th

2020 And resulted positive Case 2 presented no more symptoms after March 17th 2020 He

is scheduled to test on 21st and 22nd March 2020

The 3
1
case is a 5 months pregnant 39 old female partner of case 2 Resident of Aruba

working as a house doctor Travelled with case 2 to New York US Returned to Aruba on March

8th Onset of symptoms March 14th Mild symptoms reported that were headache no fever

37 5®C and algehele malaise and was tested on 15th march and resulted positive

Case 4 is a 49 old male citizen of Colorado United States There is no previous travel history A

tourist that arrived in Aruba on March 12th He visited the Emergency Department of the Dr

Horacio Oduber Hospital on March 13th due to coughing shortness of breath and fever He was

tested at the Emergency Department

Case 5 Is a resident of Aruba 51 year old male Visited New York United States for 4 days from

4 8 March 2020 Onset of symptoms was on March 17 He works at the Reina Beatrix

Airport He reported sick with cough shortness of breath and malaise at the medical center

where he was tested

All cases are in a stable clinical condition and will remain in respiratory Isolation at home with

strict daily monitoring by the Public Health Authorities of Aruba

Nasopharyngeal samples were collected and tested at the national reference

laboratory Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba FSLMA for respiratory virus and for

SARS CoV 2 virus RT PCR which confirmed SARS CoV 2 virus
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As to date and time March 21“ 12 pm 65 locals have been contacted in the process of contact

tracing and quarantined 585 recently incoming local travelers have been mandated to apply
self quarantine In total 154 persons have been tested resulting In 5 positive and 149 negative
results

Public Health Response
The health authorities of Aruba are implementing public health measures to prevent and

control the spread of the disease All close contacts were put in 14 day of quarantine since last

contact with the index case with instruction and information on respiratory quarantine and

monitoring by the Public Health Authorities Public Health measures implemented in order to

contain COVID 19 cases include

• Contact Tracing of the cases

• All contacts were put in 14 day of quarantine since last contact with the index case with

instruction and information

• Mandatory 14 day quarantine for all travelers entering Aruba

• Complete closing of the border for all travers from all countries as per March 20th 2020

• National curfew set for 9PM starting March 21st 2020

Case 6 is a 36 year old male resident of Aruba with previous travel history to USA Miami on

March 10th He works at a local bank CMB with onset of symptoms on March 13th 2020 with

fever and cough He was tested on March 20th with positive result

Case 7 is a 33 year old female resident of Aruba with previous travel history to USA NY on

March 17th She works at a Hotel Ritz Carlton} with onset of symptoms on March 18th 2020 with

dry cough She was tested on March 19th with positive result

Case 8 is a 31 year old female resident of Aruba with no previous travel history She works at a

Hotel Barcelo with onset of symptoms on March 17th 2020 with dry cough and shortness of

breath algehele malaise pijn hele lichaam She was tested on March 20th with positive result

Case 9 is a 23 year old female resident of Aruba with no previous travel history She works at a

Hotel Hilton with onset of symptoms on March 13th 2020 with fever and dry cough She was

tested on March 21st and received positive result on March 22ntl 2020

Case 10 is a 33 year old female resident of Aruba with no previous travel history She works in

the government with onset of symptoms on March 21th 2020 with fever and dry cough She was

tested on March 24th 2020 with positive results

Case 11 is a 42 year old female resident of Aruba with previous travel history to Bonaire from

March 13 15 2020 She is a nurse and works in the psychiatric Facility Respaldo with onset of
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symptoms on March 20 12020 with fever and dry cough She was tested on March 24th 2020

with positive results

Case 12 is a 31 year old female resident of Aruba without previous travel history She Is a sales

girl working at a bookstore and Hotel Holiday Inn with onset of symptoms on March 20 h2020

with fever cough and sore throat She was tested on March 23th 2020 with positive results

Case 13 is a 62 year old male resident of Aruba with previous travel history on a Cruise Ship He

is a mechanic at JR Autocenter Noord with onset of symptoms on March 18th 2020 with fever

dry cough and headache He was tested on March 24th 2020 with positive results

Case 14 is a 28 year old male resident of Aruba without previous travel history He is a Zaalarts

working at a Horacio Oduber Hospital with onset of symptoms on March 22th 2020 with no

sense of smell or sense of taste He was tested on March 24th 2020 with positive results

Case 15 Is a 52 year old female resident of Aruba with previous travel history to USA NY He is

a cleaning lady working at a clothing store Zara with onset of symptoms on March 20th 2020

with fever dry cough and shortness of breath She was tested on March 24th 2020 with positive

results

Case 16 is a 38 year old female resident of Aruba without previous travel history She Is a cook

helper at the Palm Island with onset of symptoms on March 14th 2020 with fever dry cough

shortness of breath headache diarrhea and vomiting She was tested on March 23th 2020 with

positive results

Case 17 is a 24 year old male resident of Aruba without previous travel history He is a waiter

at Benihana with onset of symptoms on March 19th 2020 with fever cough dry cough and

headache He was tested on March 22th 2020 with positive results

Case 18 is a 52 year old female resident of Aruba with previous travel history to Colombia He

in sales at Ferm Caribean Trading with onset of symptoms on March 18th 2020 with fever cough

and sore throat She was tested on March 25th 2020 with positive results
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Nemen we het virus wel serieus genoeg

De voetbalstadions gaan dicht maar de Efteling blijft open Gezinsleden van patienten moeten

thuisblijven maar mogen wel naar de winkel Vraag aan

infectieziektebestrijding bij het RIVM dat de overheid adviseert is onze opstelling niet veel te slap

10 2e hoofd

Het coronavirus maakt wat mee tijdens zijn strooptocht over de wereld In Wuhan stuitte het op de

kadaverdiscipline van het totalitaire regime de vliegvelden gingen dicht de stad ging op slot In Italie

treft het virus afgesloten dorpen lege straten en verlaten pleinen

En in Nederland Daar probeert men het virus te laten verdwalen in een doolhof van maatregelen zo

lijkt het haast wel De kroegen open de carnavalsoptocht dicht Wie drie keer niest in Megen Noord

Brabant kan beter even thuiswerken wie honderd meter verderop kucht in Maasbommel

Gelderland mag gewoon naar werk Wel een coronatest voor de wintersporter uit Italie met koorts

niet voor de reiziger uit Zuid Korea die slechts hoest

Intussen zwelt de kritiek Te slap te weinig te laat te ambtelijk het zijn zomaar wat van de verwijten

die neerdalen over minister Bruno Bruins en de burgemeesters die over de maatregelen gaan en

over het RIVM dat de uitvoerders via een wolk van overlegorganen daarover adviseert

10 2eMaar het is toch echt de wetenschap die hier heerst zegt hoogleraar interne geneeskunde

^ RIVM de afgelopen weken uitgegroeid tot het gezicht van de coronacrisis in ons land De

Nederlandse aanpak maak het virus het leven zo zuur mogelijk Niet door er met veel vertoon de

brandblusser op te zetten maar eerder door op zoveel mogelijk brandhaartjes een domper te

plaatsen zodat de uitbraak dooft Isoleer gevallen Vermijd overdracht En kom nieuwe gevallen snel

op het spoor

Daarbij laat Van Dissel zich leiden door het nog prilie onderzoeksinzicht datelke besmette patient

gemiddeld zo n twee anderen zal aansteken Dat betekent dat we minstens de helft van de

besmettingen moeten zien te voorkomen legt hij uit Zo komt het aantal besmettingen onder de

een per persoon en zal het virus uitsterven Is de gedachte

Heeft u het idee dat we genoeg doen om het virus te bestrijden

Laat ik eerst benadrukken het RIVM is een regieorganisatie We brengen expertise uit de

wetenschap bijeen en worden geacht op basis van wetenschap advies te geven Dat omkleden we

met een inschatting van het effect als je dit doet verwachten we zoveel afname

Daarna is het aan het bestuurlijk afstemmingsoverleg om daarin een keuzete maken en af tewegen

of maatregelen realistisch zijn hoe ze de samenleving beinvloeden hoe ze ingrijpen op de economie

et cetera Als wij bijvoorbeeld zouden adviseren leg een luchthaven stil dan is er ongetwijfeld

iemand anders die constateert dat dat toch wel een heel grote invloed heeft op de economie
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We zouden kunnen beginnen door de maatregelen die nu gelden voor Noord Brabant uit te

breiden naar heel Nederland Grote evenementen schrappen probeer thuis te werken bij milde

klachten

Dat zou kunnen Maarzoals het nu is zien we dat er buiten Brabant vooral introducties zijn van

reizigers die het virus meenemen Dat leidt soms tot kleine clusters in gezinnen maar eigenlijk nog

nauwelijks daarbuiten Anders zouden we een heleboel ziekenhuisopnames waarnemen en die zien

we gelukkig niet Dus je kunt wel allerlei heel ingrijpende maatregelen nemen en denken dat je veilig

bent maar het is zeer de vraag of dat wel zin heeft

En kijk waaruit blijkt nu a priori dat er in Nederland te weinig zou gebeuren Als het aantal gevallen

bij ons nu veel sneller steeg dan in het buitenland kan ik het volgen Maar dat is niet het geval

En in Noord Brabant Vindt u dat de burgemeesters uw adviezen genoeg hebben gevolgd De

kroegen bioscopen en evenementenparken als Beekse Bergen blijven gewoon open

Ik vond dat ze overtuigend waren in het overbrengen van de ernst van de situatie Ze hebben al heel

wat evenementen on hold gezet En ik denk dat de Brabanders daaraan even moeten wennen dat

dit nu eenmaal zo is

Maar is het genoeg

Dat zal moeten blijken We moeten zeker de helft van de nieuwe gevallen voorkomen en als je de

huidige maatregelen optelt in een model kom je op zulke waarden uit Als de mensen zich er

tenminste wel aan houden

Je moet het zo zien deze maatregelen zijn voorlopig voor zeven dagen afgekondigd en we hebben

steeds gezegd dat de situatie per dag kan veranderen Als je alles op slot gooit stopt de BV

Nederland Die afweging wil je toch koppelen aan de situatie waarin we ons bevinden Daartussenin

moeten de bestuurders laveren bij het maken van keuzes

Waarom zetten we niet gewoon een hek om Noord Brabant Nu kunnen Brabanders gewoon nog

naar een evenement boven de rivieren gaan

De burgemeesters hebben gezegd Brabanders beperk je contacten en mijd contact als je milde

klachten hebt Ik denk dat het ook aan de Brabanders is om dat in acht te nemen en niet massaal

elders naar een evenement te gaan Uiteindelijk doen we het allemaal voor elkaar om de uitbraak te

beperken onze kwetsbare ouderen te beschermen en de zorg voor hen die het nodig hebben in

stand te houden

Tot nu toe grng iedereen ervan uit dat mensen het virus alleen overdragen als ze

ziekteverschijnselen hebben Maar deze week bleek uit onderzoek in zes Brabantse ziekenhuizen
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dat mensen het virus soms ook hebben als ze gewoon een beetje verkouden zijn Wat doet u met

dat inzicht

Dat is precies waarom we het beleid hebben aangescherpt in Noord Brabant probeer je bij een

verkoudheid al af te zonderen in afwachting hoe de symptomen zich ontwikkelen Neusverkoudheid

heeft als kenmerk dat je het kunt verspreiden via de handen en op sociale contacten

We sluiten niet uit dat we te maken hebben met een dubbele situatie Waarbij je enerzijds een

groep hebt die zieker wordt en bij wie de ziekte soms ontwikkelt tot longontsteking en waar de

sterfte zit vooral bij de kwetsbare ouderen Maar dat je daarnaast een groep hebt met veel mildere

ziekteverschijnselen een veel kortere incubatietijd want dat heeft neusverkoudheid en dus een

veel kortere tijd om het virus door te geven Zo een mechanisme kan een verklaring vormen voor de

zogenaamde asymptomatische overdracht die uit modellen voigt maar dus niet asymptomatisch is

In Coevorden is er een ziektecluster een medewerker van een kartonfabriek die nog geen

ziekteverschijnselen had besmette er zes anderen Hoe verklaart u dat

Dat soort uitzonderingen zul je altijd vinden Het virus vermeerdert in de keel Je weet nooit of zo

iemand niet via een beker waaruit hij heeft gedronken of zoiets toch een besmettingsbron kan zijn

geweest nog voordat hij veel symptomen had Maar de vraag is in hoeverre zulke gevallen bijdragen

aan de uitbraak En dat dit soort gevallen substantieel bijdragen daarvoor zien we geen

aanwijzingen

lets anders We horen nogal eens anekdotes van reizigers die terugkwamen uit risicogebieden ziek

werden en toch naar eigen zeggen moesten smeken om een test

Wij horen ook het nodige Het enige wat ik erover kan zeggen is dat we daar duidelijk beleid voor

hebben Als iemand terugkomt uit zo n gebied en klachten krijgt is het advies thuisblijven beperkje

contacten En als de klachten toenemen tot hoesten en koorts neem contact op met de huisarts

over een test Dat is hoe het beleid zou moeten zijn en ik steun het niet als het niet gebeurt Dus als

het waar is wat jij zegt is er bij de beoordeling wat fout gegaan

Gezinsleden van coronapatienten moeten thuisblijven Maar ze mogen wel naar de winkel om

boodschappen te doen Waarom

Een maatregel moet ook uitvoerbaar zijn Het is heel makkelijk voor ons om maatregelen te

adviseren die niet haalbaar zijn En in dit geval weten we dat de kans dat iemand in sociale afstand

het virus overbrengt terwijl hij op een rustig tijdstip boodschappen doet of de hond uitlaat

buitengewoon gering is

Bedenk daarbij dat dit gaat om iemand die zelf nog geen klachten heeft en alleen maar een geval in

het gezin heeft De geringste klacht ook van een neusverkoudheid of zoiets zien we als indicatie dat
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het virus binnen het gezin is verspreid Dat heeft dan weer consequenties voor het gezin dan gaan zij

ook in isolatie

Hoogieraar hersenwetenschap Victor Lamme verzuchtte het RIVM snapt niets van psychologie Als

voorbeeld noemt hij mondkapjes die geven mensen een gevoel van controle en dat geeft rust of

ze nu werken of niet Terwijl onduidelijkheid juist angst oproept

Ik laat het aan hem Wat ik kan zeggen is dat we adviezen uitdragen gestoeld op wetenschappelijke

inzichten over de effectiviteit van maatregelen En ja we weten dat mensen daar verschillend mee

omgaan Maar dat betekent toch niet dat ik mensen nu moet adviseren op straat een mondkapje te

dragen terwijl we weten dat het niets doet en er bovendien in de zorg tekort aan is Die wedervraag

zou ik deze hoogieraar dan toch willen stellen

Zitten we nog in de fase van indammen van het virus Of is het daarvoor al te iaat en zijn we

vooral de gevolgen van de uitbraak aan het inperken

Ik vind dat een wat semantische vraag gezien de situatie in het buitenland We zitten niet op een

eiland We proberen de uitbraak hier zover mogelijk de kop in te drukken uit te stellen en uit te

smeren om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt en dat mensen die zorg nodig

hebben het niet langer kunnen krijgen dat is de koers

Een persoonlijke vraag Al weken bent u van s ochtends vroeg tot s avonds laat vrijwel

onafgebroken in touw Wat houdt u op de been

Ik ben nu misschien een beetje degene die in de schijnwerper staat maar we hebben het over veel

meer mensen die een enorme inspanning leveren bij de GGD s huisartsen de ziekenhuizen het

RIVM en VWS Velen van ons hier zijn dokter ik ook We willen het beste voor onze patienten En als

die patient Nederland is doen we daar ook het uiterste voor
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

30 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci a rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief geteste patienten 11 750 884

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 3990 507

Aantal overleden 864 93

Samenvatting Data status 30 03 2020 10 00 uur CET

Sinds gister 10 uur is het aantal bij het RIVM gemelde personen met de diagnose COVID 19 gestegen van

10 866 naar 11 750 884

Het aantal overledenen istoegenomen met 93 naar een totaal van 864 7 Hiervan is bij 97 836

personen gemeld dat zij zijn overleden t g v SARS CoV 2 bij 13 personen was sprake van een andere

doodsoorzaak en bij 15 is dit niet bekend De mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52

oudste 102 Zestig procent 518 van alle overleden patienten had een onderliggend lijden Dit betrof met

name hart en vaatziekten inclusief verhoogde bloeddruk chronische longaandoeningen diabetes

maligniteit en of nieraandoeningen Bij 37 4 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 309 patienten die overleden zijn was dit onbekend 36

Van de 11 750 bevestigde personen werkt 19 2226 127 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest Dit betekent echter niet dat zij deze infectie tijdens het werken hebben opgelopen In

totaal ligt bij 64 7558 846 de bron in Nederland 10 1222 52 heeft een bron van besmetting in

het buitenland vooral Oostenrijk 521 18 en Italie 303 4

In totaal zijn er tot en met 30 maart 22 SARS CoV 2 infecties gemeld vanuit de Nivel RIVM peilstations
alien in regio s met veel gevallen NB in Limburg is geen peilstation Naast Noord Brabant worden vooral

in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en Utrecht meer gevallen gezien In het noorden van het

land en in Zeeland is het aantal gevallen nog laag De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations

Absolute toename

t o v gisteren

214

Relatieve toename t o v

gisteren

7 1

8 4

9 5

9 6

8 4

7 2

9 7

3 4

10 4

5 0

4 2

3 5

AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen
Zeeland

Flevoland

Friesland

Drenthe

3231

1810

1702

1309

1377

8

141 2

148 3

115 nvt

107 2

980 66 7

657 58

150 5

148 14

146 7

123 5

117 4
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Ziekenhuisopnames
Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen met 507 naar een totaal van 3990 34

De mediane leeftijd van de 3990 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in het

ziekenhuis is 71 jaar de jongste is 0 en de oudste 102 jaar In onderstaande grafiek is het aantal patienten

te zien dat is opgenomen geweest in het ziekenhuis naar de datum waarop de melding is ontvangen bij

de GGD Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe dan bij ongecontroleerde verspreiding van

het virus te verwachten is Of dit een echte vertraging weerspiegelt als gevolg van de mitigerende

maatregelen van de regering moet de komende week duidelijk worden In de bijgevoegde pdf is te zien

dat in Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag blijft In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal

ziekenhuisopnames zich voort In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er weer relatief

veel ziekenhuisopnames
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1C opnames

Er is van 643 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting
van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 12 15 uur zijn momenteel 1048

bewezen verdachte COVID 19 patienten opgenomen op de 1C en zijn in totaal zijn 1254 patienten op de

1C opgenomen geweest De leeftijd van de 643 gemelde IC patienten varieert van 0 tot 94 jaar de

mediane leeftijd is 68 jaar

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde positief geteste patienten een onderschatting

van het ware aantal besmette personen in Nederland

Het opname en sterftepercentage wordt daarmee hoger dan in werkelijkheid het geval is aangezien het

aantal zeer mild verlopende gevallen niet worden meegenomen in de noemer Ook is hierdoor het

aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een onderschatting van de ware import

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan het totale aantal hierboven
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2Tabel 1 Virologische dagstaat

Datum Rapp labs Geteste pers Pers met pos uitslag Perc pos

T m 2020 03 20

2020 03 21

2020 03 22

2020 03 23

2020 03 24

2020 03 25

2020 03 26

2020 03 27

2020 03 28

2020 03 29

32 32420 3926 12 1

30 2098 477 22 7

30 1959 480 24 5

28 2296 562 24 5

32 3818 951 24 9

31 3355 925 27 6

30 2981 902 30 3

26 2393 733 30 6

26 1680 636 37 9

24 1065 390 36 6

1 Indien een laboratorium opsen later moment instroomt en voor het eerst meldt worden de totale aantallen tot dan toe gemeld Hierdoor kan een piek
Ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

2 Rapp labs Aantal rapporterende laboratoria Geteste pers Aantal geteste personen Pers Met pos uitslag Aantal personen met een positieve

laboratoriumuitslag Perc pos Percentage positieve uitslagen

Beleid

N a v de OMT s op 17 en 23 maart zijn al verschillende acties uitgevoerd zoals gerapporteerd in eerdere

Sitreps Vandaag 30 3 is er wederom een OMT Vanaf morgen zullen de acties die hieruit voortkomen

worden meegenomen in deze sitrep

Er wordt nog gewerkt aan

Aanpassing van de meldplicht

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 58 520 nieuwe patienten

gemeld en 3 128 overlijdens 5 3 waarmee het wereldwijde totaal op 715 660 gevallen en 33 579

sterfgevallen 4 7 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de

EU Verenigd Koninkrijk 334 396 gevallen gemeld met 22 209 sterfgevallen 6 6

Volgens het ECDC risk assessment 26 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algemene bevolking in de EU matig en erg hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Zij
schatten het risico op wijdverspreide verspreiding van COVID 19 in de komende weken in als matig
wanneer effectieve mitigerende maatregelen genomen zijn en als erg hoog als onvoldoende mitigerende

maatregelen genomen zijn
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Epidemiologische situatie COVID 19 op de

CAS en BES ei landen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

29 03 2020 VERTROUWELIJK

Samenvatting

Hetaantal COVID 19 gevallen neemtde laatste week gestaag toe in de Caribische regio en deze

ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd Tot en met 29 maart 19 00 uur zijn op CAS en

BES ei landen in totaal 67 bevestigde patienten met COVID 19 waarvan 50 op Aruba 11 op

Curasao waaronder 1 sterfgeval en 6 op Sint Maarten Tot en met 29 maart 2020 zijn er nog

geen bevestigde patienten gemeld door Bonaire Sint Eustatius en Saba BES eilanden

Op Aruba zijn 50 COVID 19 gevallen bevestigd en is sprake van beginnende transmissie onder

de lokale bevolking Slechts een deel van de gemelde patienten heeft een reishistorie Tenminste

10 COVID 19 patienten zonder reishistorie zijn werkzaamin de hospitality sector hotels en

horeca restaurants in verschillende beroepen Er is tevens een cluster in een instelling voor

geestelijke gezondheidszorg met 12 bevestigde gevallen 6 medewerkers en 6 clienten van deze

instelling Tevens zijn er een aantal gezinsclusters met meerdere COVID 19 patienten wonend

op hetzelfde adres

Op Curagao zijn 11 COVID 19 gevallen bevestigd Drie patienten zijn opgenomen geweest op

een algemene afdeling inhetziekenhuis waarvan 1 is overleden Er zijn 5 importinfecties

gemeld onder inwoners van Curagao die terugkeerden van hun reis uit de Verenigde Staten of

onder bezoekende toeristen uit Europa Daarnaast is COVID 19 vastgesteld bij 4 gezins of

familiecontacten van een eerder bevestigde patient met COVID 19 in het buitenland in

Nederland Oostenrijk of de Verenigde Staten Er zijn tot dusver 2 patienten op Curagao met

onbekende bron geen reishistorie en geen direct contactvan een bevestigde COVID 19

patient Een patient betreft een medewerker van een diagnostisch laboratorium zonder

reishistorie en 1 patient die contact heeft gehad met toeristen uit Nederland Ook op Curagao
kan daarom sprake zijn van beginnende transmissie onder de lokale bevolking

Op Sint Maarten zijn 6 COVID 19 gevallen bevestigd Deze patienten zijn gediagnosticeerd door

het laboratorium op Guadeloupe Er zijn 4 patienten gemeld met een importinfectie waaronder

1 ziekenhuisopname met een reishistorie waaronder de Verenigde Staten 1 contact van een

patient met een importinfectie en 1 patient met onbekende bron geen reishistorie of contact

van bevestigde casus Op Saint Martin hetFranse gedeelte van het eiland zijn 18 patienten met

COVID 19 bevestigd Negen patienten zijn momenteel opgenomen in het ziekenhuis waarvan 2

patienten zijn overgeplaatstnaar Guadeloupe met 106 bevestigde gevallen voor medisch

gespecialiseerde zorg De andere 6 patienten verblijven in thuisisolatie 2 zijn hersteld gemeld
en 1 patient is overleden metco morbiditeit Bron ARS Slechts 3 patienten uit Saint Martin

zijn op het Nederlandse gedeelte van het eiland geweest contacten van deze patienten worden

daar waar relevant gemonitord
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Maatregelen
Er zijn op de BES en CAS ei landen inmiddels verschillende maatregelen van kracht om het

aantal COVID 19 besmettingen te beperken en verdere transmissie te voorkomen Zo is het

internationaal inkomend vliegverkeer zeer beperkt en is de cruisevaart gestopt Er is ook nog

maar beperkt vluchtverkeer mogelijk tussen de eilanden en er gelden per eiland verschillende

maatregelen gericht op ‘social distancing’ aangevuld met sluiting van scholen winkels en een

avondklok

Op Aruba zijn stringentere maatregelen genomen die vanaf zondag 29 maart zijn ingegaan
shelter in place D w z thuisblijven tenzij het strikt noodzakelijk is om het huis te verlaten

boodschappen doen naar de apotheek gaan etc Alleen essentiele bedrijven zullen open zijn
Een overzicht van de ingestelde maatregelen op Aruba is te vinden op het Afkondigingsblad van

Aruba 2020 no 43 Ministeriele regeling van 28 maart ter uitvoering van artikel 16 eerste lid

van de Calamiteitenverordening AB 1989 no 51 Algemene regeling bestrijdingCOVID 19 IV

uitgegeven 28 maart 2020 en samengevat op Wikipedia

https en wikipedia org wiki 2020_coronavirus_pandemic_in_Aruba

Op Curafao is op zaterdag 28 maart al een avondklok ingesteld op het eiland er op zondag 29

maart een lockdown afgekondigd waarbij mensen alleen nog naar buiten mogen om

boodschappen te doen om vitale beroepen uit te oefenen ofvoor noodgevallen De maatregelen

gelden voor minimaal twee weken
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Epidemiologische gegevens en curves

Uitleg over Surveillance van COVID 19 patienten op de CAS eilanden

In een samenwerkingtussen artsen laboratoria en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke
Gezondheidsdiensten GGD’en wordt informatie verzameld over personen patienten met een

positieve COVID 19 testuitslag Deze informatie is door de BES en CAS eilanden aangeleverd
aan het RIVM en opgeslagen in het COVID 19 case register Dutch Caribbean datum 29 3

2020

Aantal gemelde COVID 19 patienten op de CAS ei landen naar meldingsdatum
Toten met 29 maart tot 19 00 uur zijn er op de BES en CAS ei landen in totaal 67 COVID 19

patienten bevestigd waarvan 50 op Aruba 11 op Curasao en 6 op Sint Maarten Tabel 1 Tot

heden 29 maart 2020 19 00 uur zijn er geen bevestigde patienten gemeld op Bonaire Sint

Eustatius en Saba BES eilanden

Tabel 1 Aantal bevestigde COVID 19 patienten op BES en CAS eilanden 29 maart 2020

BES CAS landen Aantal Ziekenhuisopname Hersteld Overleden

Totaal gemeld 67 6 3 1

Aruba 50 2 1 0

1 IC opname op 28 31

Bonaire 0 0 0 0

1 fna IC opnameCuracao 11 2 2

2 fontslagenop 29 3Sint Maarten 6 2 0

Sint Eustatius 0 0 0 0

Saba 0 0 0 0

Tabel 2 Aantal verrichtte testen positief negatief inconclusief en pending en positief BES

en CAS eilanden 29 maart 2020

BES CAS landen Aantal positief negatief inconclusief pending positief

Ini M Ini Initesten

Aruba 50 549602 2 1 8 3

Bonaire 16 0 16 0 0 0

Curacao 11 3

Sint Maarten 41 6 19 0 16 24 0

Sint Eustatius 10 0 7 0 3 0

Saba 2 0 1 0 1 0

toten met 25 3

Tabel 3 Aantal personen in quarantaine aantal en positief BES en CAS eilanden 29 maart

BES CAS landen Personen in zelfquarantaine Personen actief gemonitord

Aruba 847 127

Bonaire 165

189 34 nog gaande 155 afgerondCuracao 1471

Sint Maarten 421 119

Sint Eustatius 78

Saba 36

betreft met name teruggekeerde inwoners na sluiten van de grenzen

betreft contacten van bevestigde patienten
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Epidemiologisch situatie

Aruba

Bron Casusregister COVID 19 patienten Epidemiology and Research Unit Department of Public

Health Aruba

Op Aruba 50 gemelde gevallen tot en met 29 maart 2020 is sprake van beginnende
transmissie onder de lokale bevolking De eerste ziektedagen varieren van 28 februari tot en

met 27 maart Figuur Al Van de 50 gevallen zijn er 48 inwoner van Aruba en de andere 2 zijn
toeristen die Aruba hebben bezocht Slechts een deel van de gemelde patienten heeft een

reishistorie Degenen zonder reishistorie zijn in het algemeen later ziek geworden dan degenen
met een reishistorie Echter voor de meest recente gemelde patienten ontbreken de gegevens

over reishistorie nog Figuur Al

De inwoners wonen verspreid over heteiland o a in Noord n 15 Santa Cruz n 13

Oranjestad Oost n 6 Oranjestad West n 4 Paradera n 3 in Sabaneta Pos Chiquito
n 3 en in Sint Nicolaas Noord n 4 Twaalf patienten 6 medewerkers en 6 clienten behoren

tot een instellingscluster gerelateerd aan een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg op
Aruba Tevens zijn er een aantal gezinsclusters met meerdere COVID 19 patienten wonend op

hetzelfde adres

Twee mannelijke patienten met de Amerikaanse nationaliteit zijn opgenomen in het ziekenhuis

Tabel Al Een van hen heeft contact gehad met een bevestigde COVID 19 patient in Egypte
De gemiddelde leeftijd van de patienten is 43 jaar mediaan 38 jaar range 11 74 jaar De

meeste patienten 30 vallen in de leeftijdscategorie van 25 34 jaar Tabel A2 De man

vrouw verdeling is 1 1 25 mannen en 25 vrouwen Tabel A3

Gegevens over o a symptomen co morbiditeit en reishistorie zijn beschikbaar na het invullen

van het intakeformulier voor 35 van de 50 gemelde patienten

De meest genoemde symptomen zijn hoesten n 25 koorts n 23 hoofdpijn n 15

kortademigheid n 7 keelpijn n 7 en diarree n 6 Elf 33 van 33 patienten

rapporteren een onderliggende aandoening waaronder een cardiovasculaire ziekte n 3

diabetes n l chronische longziekte n l hypertensie n 3 immuungecompromitteerd
n l of een andere onderliggende aandoening n 6

Veertien 40 patienten hebben een reishistorie gedurende de afgelopen 14 dagen waarvan 4

tevens contact hadden met een bevestigde patient Het meest bezochte land is de Verenigde
Staten 10 patienten met reishistorie Een persoon is op een cruise geweest waarbij de

bezochte landen nietzijn vermeld Tabel A5 Van de 21 patienten 60 zonder of onbekende

reishistorie hadden 7 contact met een bevestigde patient in deze periode 6 hadden dit niet en

voor 8 is dit nog onbekend Figuur Al en Tabel A4

Negen van de 33 patienten voor wie het beroep is ingevuld 19 zijn werkzaam in de

gezondheidszorg Tabel A6 Genoemde beroepen zijn huisarts zaalarts werkzaam in het

Horacio Oduber Hospital en 6 medewerkers eerste ziektedagen van 20 tot en met 25 maart

waaronder meerdere verpleegkundigen van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Respaldo op Aruba die dicht bij het ziekenhuis gelegen is Slechts 1 medewerker van Respaldo
heeft een reishistorie Bonaire

Opvallend is dat ten minste 10 COVID 19 patienten zonder reishistorie werkzaam zijn in de

hospitality sector hotels en horeca restaurants in verschillende beroepen ober kok

Daarnaast is 1 patient met COVID 19 werkzaam op het vliegveld maar deze patient had ook een

reishistorie naar de Verenigde Staten in de 14 dagen voor eerste ziektedag Tabel A6
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Figuur Al Aantal gemelde COVID 19 patienten naar eerste ziektedag en reishistorie

gedurende de afgelopen 14 dagenj Aruba n 35 Bron Epidemiology and Research Unit

Department of Public Health Aruba

■ No travel history ■ Travel history ■ unknown travel histroy
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van 15 patienten ontbreken nog gegevens

Tabel Al Aantal COViD 19 patienten pergezondheidsstatus ziekenhuis ic opname overleden

en hersteide patienten] Aruba

Gezondheidsstatus Aantal

Totaal gemeld 50

Thuisisolatie of hersteld 48 96

Ziekenhuisopname 2 4

IC 1

Overleden 0 0

Tabel A2 Leeftijdsverdeling van gemelde COVID 19 patienten van in het ziekenhuis

opgenomen COVID 19 patienten en van overleden COVID 19 patienten Aruba

Leeftijdsgroep Totaal Ziekenhuis Overleden

opname

Totaal gemeld 50 2 0

15 jaar XU2

15 24 M3

25 34 15 1301
35 44 f 819

45 54 JML8 1

55 64 7 mi i

65 74 126

75 0 M

Tabel A3 Man vrouwverdeling van de gemelde COVID 19 patienten van in het ziekenhuis

opgenomen patienten en van overleden patienten

Geslacht Totaal Ziekenhuisopname Overleden

25 50Man 2 100 0 0

Vrouw 25 50 0 0 0 0
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Tabel A4 Gemelde COVID 19 patienten per locatie van besmetting import case contact

onbekende bron

Locatie van besmetting Aantal

Totaal gemeld 50

Onbekende bron flokaal] 22 44

Buitenland importinIcctic 14 28

2 1 student 1

gepensioneerde en 6

medewerkers van ggz

instelling waaronder 1

met reish istorie naar

Bonaire

Case contact 16

Niet vermeld missend 6 12

Tabel A5 Gemelde COVID 19 patienten die in de 14 dagen voor aanvang ziekte in het

buitenland zijn geweest aantal patienten per bezocht land en datum terugkomst en regio

Reishistorie Patienten

met

reishistorie

Datum terugkomst en bezochte regio

Nederland 15 maart 18 maart2

Verenigde Staten 10 8 maart lx California 3x New York 11 maart

Miami 12 maart Colorado 15 maart 2x

oNY 17 maart NY 20 maart

Colombia 1 9 maart

Bonaire 1 15 maart

Egypte 1

Onbekend cruise 1

Tabel A6 Gemelde COVID 19 patienten werkzaam in gezondlieidszorg ander beroep en setting
n 33

Aantal patientenBeroep

Ander beroep 13 27

Hospitality sector hotels 10 21

Niet vermeld 15 31

Werkzaam in gezondheidszorg 9 19

Student 1 2
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Epidemiologisch situatie Curasao

Op Curasao zijn tot en met 29 maart 11 patienten met COVID 19 bevestigd De eerste

ziektedagen varieren van 6 tot en met 25 maart Figuur Cl]
Drie patienten zijn opgenomen geweest] op een algemene afdeling in het ziekenhuis waarvan

1 is overleden Tabel Cl] Daarnaast hadden 2 andere patienten een eenmalig inconclusieve

test1

De gemiddelde leeftijd van de 11 patienten is 51 jaar mediaan 52 jaar range 21 68 jaar] De

meeste patienten 40 behoren tot de leeftijdscategorie van 45 54 jaar Tabel C2

De man vrouw verdeling is 1 8 1 7 mannen en 4 vrouwen Alle 3 opgenomen patienten
waarvan 1 is overleden zijn man Tabel C3

Van de 11 bevestigde patienten zijn 8 inwoners van Curasao onbekend welk gedeelte van het

eiland zij wonen waarvan 7 metde Nederlandse nationaliteit en 1 persoon met de

Colombiaanse nationaliteit Daarnaast zijn er 3 patienten Nederlandse toeristen uit Noord

Brabant die Curagao hebben bezocht Vijf patienten hebben een importinfectie waaronder 2

inwoners die terugkeerden van een reis uitde Verenigde Staten Miami Orlando en New York

en 3 bezoekende toeristen uit Nederland Vier patienten zijn gezins of familiecontact van een

eerder bevestigde patient met COVID 19 in hetbuitenland in Nederland Oostenrijk en de

Verenigde Staten Tabel C5

Twee patienten zonder reishistorie hebben tot dusver een onbekende bron Tabel C4 Een van

hen betreft een persoon die contact gehad met toeristen uit Nederland de ander is een

medewerker van een diagnostische laboratorium Deze patienten hadden respectieveiijk een
eerste ziektedag op 20 en 22 maart 2020 De andere 10 personen zijn niet werkzaam in de

gezondheidszorg In de database is nog nietaangegeven welke beroepen zij wel hebben

Figuur Cl Aantal gemelde COVID 19 patienten naar eerste ziektedag Curagao n ll

3

2

OJinl

o
oooooooooooooooooooooooooo
NNfMNNN N SN NNNNrJNNN SlS N lrjrJlNNN
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NfN|{N N N N N N N N NJN N N N N«N N N N N N NrM NrM
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

rprpcpcprorocornmcnrorornforororornmcofocncnrorncn
or^coCTiOrH Nro4ui or^cocno H Nro4u1 ii r^coo6rH

^wee patienten hebben een eenmalig inconclusieve test Een betreft een oudere vrouw uit

Curagao met griepachtige klachten die naar o a Abu Dhabi geweest en na terugkomst weer

klachten kreeg De andere persoon heeft een reishistorie naar Nederland en is daar in contact

geweest met een familielid van 90 jaar met bevestigde COVID 19 die tijdens ziekenhuisopname
is overleden Waarschijnlijk hebben beide patienten met een inconclusieve testuitslagtoch
COVID 19 doorgemaakt en getest zijn tijdens de eindfase van de infectie
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Tabel Cl Aantal gemelde COVID 19 patienten per gezondheidsstatus ziekenhuis ic opname

overleden en herstelde patienten Curasao n ll

Gezondheidsstatus COVID 19 patienten Aantal

Totaal pc meld 11

Thuisisolatie 6

Ziekenhuisopname 2

Overleden na IC opname 1

Hersteld 2

Tabel C2 Leeftijdsverdeling van gemelde COVID 19 patienten van in het ziekenhuis opgenomen

COVID 19 patienten en van overleden COVID 19 patienten Curasao n l 1

Leeftijdsgroep Totaal Ziekenhuis Overleden

opname

Totaal pc meld 11 3 1

15 jaar

15 24 1 M
25 34

35 44 1 M 1 33 3

45 54 5 45 4

55 64 2 18 2 1 33 3

65 74 2 18 2 1 33 3 1

75

Tabel C3 Man vrouwverdeling van de gemelde COVID 19 patienten van in het ziekenhuis

opgenomen patienten en van overleden patienten Curacao fn ll

Geslacht Totaal Ziekenhuisopname Overleden

Totaal 11 100 3 1

Man 7 63 6 3 100 1

Vrouw 4 36 4 0 0 0

Tabel C4 Gemelde COVID 19 patienten per locatie van besmetting import case contact

onbekende bron

Locatie van besmetting Aantal

Totaal gemeld 11

Onbekende bron flokaal 2 18 2

Buitenland fimportinfectie 45 45

Contact van bevestigde COVID 19

patient in het buitenland

4 36 4

Tabel C5 Bezochte landen door bevestigde COVID 19 patienten die in de 14 dagen voor

aanvangziekte in het buitenland zijn geweest n 9 en zonder reishistoriefn 2

Reishistorie Aantal patienten

Nederland 6 f3x Brabant

Verenigde Staten 4 3x Miami Orlando lx New York

Oostenrijk 1

Geen reishistorie onbekende bron 2

Totaal aantal genoemde landen patienten ligt hoger dan het aantal patienten omdat 1 patient
meerdere landen kan hebben bezocht
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Epidemiologische situatie op Sint Maarten

Op Sint Maarten zijn [tot en met 29 maart 6 patienten met COVID 19 bevestigd door het

laboratorium op Guadeloupe De eerste ziektedagen van deze patienten 5 mannen en 1 vrouw

varieren van 14 tot en met 26 maart [Tabel Ml

De gemiddelde leeftijd van de 6 patienten [5 mannen 1 vrouw is 48 jaar [mediaan 51 jaar

range 19 62 jaar [Tabel M2 Er zijn 2 mannelijke patienten opgenomen in het ziekenhuis en

allebei ontslagen op 29 maart 2020 Twee patienten zijn hersteld gemeld

Drie van de 4 patienten hebben een importinfectie met reishistorie naar de Verenigde Staten

[o a Miami New York Florida Een patient is naar de Dominicaanse Republiek geweest [Santo

Domingo Een patient is een contact [partner van een patient met een importinfectie met een

uitgebreide reishistorie [Verenigde Staten Nederland Verenigd Koninkrijken India [Tabel M5

Voor een patient afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en eigenaar van een snackbar is

sprake van een onbekende bron [geen recente reishistorie en voor zover bekend geen contact

van een bevestigde patient De 6 patienten werken niet in de gezondheidszorg

Op Saint Martin het Franse gedeelte van het eiland zijn 18 patienten met COVID 19 bevestigd
Negen patienten zijn momenteel opgenomen in het ziekenhuis waarvan 2 patienten zijn

overgeplaatst naar Guadeloupe [met 106 bevestigde gevallen voor medisch gespecialiseerde
zorg De andere 6 patienten verblijven in thuisisolatie 2 zijn hersteld gemeld en 1 patient is

overleden [met co morbiditeit [Bron ARS Slechts 3 patienten uit Saint Martin zijn op het

Nederlandse gedeelte van het eiland geweest contacten van deze patienten worden daar waar

relevant gemonitord

Figuur Ml Aantal gemelde COVID 19 patienten naar eerste ziektedag Sint Maarten [n 6
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Tabel Ml Aantal gemelde COVID 19 patienten per gezondheidsstatus ziekenhuis ic opname

overleden en herstelde patienten] Sint Maarten f n~6

Gezondheidsstatus COVID 19 patienten Aantal

Totaal gemeld 6

Thuisisolatie 2

Ziekenhuisopname ontslagen op 29 31 2

Hersteld 2
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Tabel M2 Leeftijdsverdeling van gemelde COV1D 19 patienten van in hetziekenhuis

opgenomen COVID 19 patienten en van overleden COVID 19 latienten Sint Maarten n 6

Leeftijdsgroep Totaal Ziekenhuis Overleden

opname

Totaal gemeld 6 2 0

15 jaar

15 24 1 16 7

25 34

35 44

45 54 3 50 0 1 50

55 64 502 33 3 1

65 74

75

Tabel M3 Man vrouwverdeling van de gemelde C0V1D 19 patienten van in hetziekenhuis

opgenomen patienten en van overleden patienten Sint Maarten n 6

Geslacht Totaal Ziekenhuisopname Overleden

Totaal 6 100 2 33 3 0

5Man 83 3 2 100

Vrouw 1 16 7 0

Tabel M4 Gemelde COVID 19 patienten per locatie van besmetting import case contact

onbekende bron Sint Maarten fn 6]
Locatie van besmetting Aantal

Totaal gemeld 6

Onbekende bron flokaal 1 16 7

Buitenland fimportinfectie 4 66 7

Contact van bevestigde COVID 19

patient in het buitenland

1 16 7

Tabel M5 Bezochte landen door bevestigde COVID 19 patienten die in de 14 dagen voor

aanvang ziekte in het buitenland zijn geweest n 4

Reishistorie Aantal patienten

Nederland 1 lx Amsterdam

India 1

Verenigde Staten 3 lx Miami lx Florida lx New York

Verenigd Koninkrijk 2 lxLonden lx niet gespecificeerd]

Dominicaanse Republiek 1 Santo Domingo
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

22 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci a rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief getest 4204 573

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuis opname 988 24 152

Aantal overleden 179 4 3 43

Samenvatting Data status 22 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 4204 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

179 zijn overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 57 oudste 97 Er is van

155 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het

werkelijke aantal in vergelijking met de NICE gegevens vanochtend waren 359 patienten op de 1C

opgenomen geweest zie ook https www stichting nice nl voor de laatste update De leeftijd van de

155 gemelde IC patienten varieert van 26 tot 94 jaar de mediane leeftijd is 70 jaar
Van de 4204 bevestigde personen werken er 986 23 83 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal hadden 759 18 29 personen een bron van besmetting in het buitenland

waarvan het overgrote deel in Oostenrijk 318 15 en Italie 274 1

Er zijn in totaal 15 SARS CoV 2 infecties vanuit de Nivel RIVM peilstations gerapporteerd alien in regio s

met veel gevallen

De verdeling per provincie is als voIgt
Toename

t o v gisteren

224

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations
AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen
Flevoland

Zeeland

Drenthe

Friesland

1404 6

585 99 1

535 74 2

449 31

438 62 1

353 31 5

196 28

60 11

59 7

49 2

42 3

34 1

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware

aantal besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage worden daarmee ook hoger

dan in werkelijkheid het geval is aangezien het aantal zeer mild verlopende gevallen in de thuissituatie
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niet worden meegenomen in de noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde
infecties een onderschatting van de ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid is het percentage positief geteste personen ten opzichte van vorige week

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun

aantallen doorgeven is het aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal

hierboven In het weekend wordt er geen update gegeven van het aantal geteste personen dit zal

maandag weer gebeuren

Aantal geteste

personen

6410

Aantal personen met een Percentage

positieve laboratoriumuitslag positieve uitslagen

Aantal rapporterende

laboratoria

Datum

09 03 2020 345 5 4 18

10 03 2020 1294 105 8 1 19

11 03 2020 1764 158 9 0 20

12 03 2020 1400 147 10 5 18

13 03 2020 1899 236 12 4 20

14 03 2020 1276 154 12 1 18

15 03 2020

16 03 2020

17 03 2020

1483

2133

3331

168 11 3 17

304 14 3 22

433 13 25

18 03 2020 2691 371 13 8 24

19 03 2020

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periodetot en met 9 maart

Indien een laboratorium na 9 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

1756 330 18 8 17

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd
De indicatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

en gecommuniceerd
De casusdefinitie voor het melden is aangepast Verdachte gevallen hoeven gedurende de huidige
uitbraak niet meer gemeld hoeven worden

Er wordt gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg
Onderzoek naar de rol van kinderen in de transmissie van COVID 19

Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Een systeem waarmee op korte termijn actuele informatie verzameld wordt over de

ziekenhuiscapaciteit aantal opnames met COVID 19 aantal 1C opnames aantal ontslagen aantal

overlijdens

Aanpassing van de meldplicht

Een voorstel voor desinfectie van mondneusmaskers t a v hergebruik van maskers

De communicatie zich zal focussen op het feit dat het effect van de maatregelen pas na circa 2 weken

zichtbaar zal zijn en dat het van belang is om zuinig om te gaan met laboratoriumtesten en

persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de tekorten

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 34 047 nieuwe patienten

gemeld waarmee het wereldwijde totaal op 305 275 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal

gevallen snel In totaal zijn in de EU Verenigd Koninkrijk 141 858 gevallen gemeld Volgens het ECDC risk

assessment 13 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de

EU matig en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Het risico op milde re ziekte

gepaard gaand met ziekteverzuim en impact op andere maatschappelijke activiteiten is hoog

Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering zuilen de komende tijd pas merkbaar worden
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INSTRUCTIES INVOER BEDDENCAPACITE1T EN COVID 19 PATIENTEN IN

ZIEKENHUIZEN 22 03 2020

Dit document geeft een overzicht van

1 Te registreren geg evens

2 Directe links naar websites van de 2 registraties
3 Helpdesks en administratieve ondersteuning
4 Beheerders invoerders en inzage per ziekenhuis

1 Te registreren gegevens

In te voeren door IC s afdelingen en ziekenhuizen

Invoerfrequentie 3x per dag
Met deze variabelen kunnen overzichten gemaakt worden landelijk per regio

veiligheidsregio ROAZ regio IC regio per ziekenhuis

a Via LNAZ beddencapaciteit www zorR capaciteit nl

1 Actueel aantal non COVID 19 beademde bedden op IC beschikbaar maximaal

opgeschaald
2 Actueel aantal non COVID 19 onbeademde bedden op IC beschikbaar maximaal

opgeschaald
3 Actuele aantal COVID 19 bedden op IC beschikbaar maximaal opgeschaald
4 Actueel aantal COVID 19 bedden in de kliniek verpleegafdelingen beschikbaar

maximaal opgeschaald

Screenshot met voorbeeld data
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b Via NICE COVID 19 cases https www stichting nice nl

1 Het aantal patienten met COVID 19 op de IC en op de verpleegafdelingen
Met onderverdeling naar verdacht bevestigd op basis van CT beeld bevestigd

op basis van positieve SARS CoV 2 test

2 Leeftijd overleden opnamedynamiek overplaatsingen tussen afdelingen IC en tussen

ziekenhuizen van de COVID 19 patienten

Deze informatie wordt afgeleid vanuit de volgende te registreren data items waarbij
bold in te vullen bij COVID 19 cases op de verpleegafdeling
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onderstreept in te vullen bij opname op de 1C

BSN

Geboortedatum

Ziekenhuis opnamedatum
NICE opnamenummer facultatief

1C opnamedatum
Herkomst van de 1C patient fICander ziekenhuis

1C ontslagdatum
1C ontslagbestemming 1C ander ZH overleden verpleegafdeling zelfde ZH

verpleeqafdelinq anderZH huis anders

ZH ontslagdatum
ZH overleden wordt automatisch op ja gezet als 1C ontslagbestemming
overleden is

2 Directe links naar de websites van de 2 registraties
a Beddencapaciteit Website link www zorg capaciteit nl

b COVID 19 cases Website link https www stichting nice nl covid 19

NB De invoer is via de 2 websites Inzicht in de stand van zaken landelijk per soort regio en ziekenhuis

wordt in eerste instantie ook via beide websites verkregen Er wordt gewerkt aan een gezamenlyke

portal waarmee zowel de case based als de bedden based overzichten te raadplegen zijn

3 Helpdesks en administratieve ondersteuning
a Beddencapaciteit www zorq capaciteit nl

Telefonische helpdesk
Neem eerst contact op met de gedelegeerd beheerder van uw organisatie De

helpdesk is uitsluitend voor gedelegeerd beheerders te bereiken op werkdagen van

08 30 uur 17 00 uur op 088 2170911

Email 10 2s @finalist nl

b COVID 19 cases https www stichting nice nl covid 19

Alleen per email te bereiken via info@stichting nice nl

4 Beheerders invoerders en inzage per ziekenhuis

a Beddencapaciteit
Gedelegeerd beheerder Beddencapaciteitsbeheerder
Voor het bijhouden van Beddencapaciteit in het ziekenhuis zijn er verschillende rollen

• leder ziekenhuis heeft tenminste een gedelegeerd beheerder De gedelegeerd
beheerder is het aanspreekpunt binnen het ziekenhuis voor Beddencapaciteit De

gedelegeerd beheerder houdt de instellingen van het ziekenhuis op orde in

Beddencapaciteit zoals het bijhouden van het maximale en de opgeschaalde aantal

bedden bij de bedtypes Ook stelt de gedelegeerd beheerder de

beddencapaciteitsbeheerders en medewerkers aan en maakt hiervoor de accounts aan

in Beddencapaciteit De gedelegeerd beheerder is het contact naar de helpdesk van

Beddencapaciteit indien er vragen zijn over het gebruik of de functionaliteit van de

applicatie
• De beddencapaciteitsbeheerders houden frequent de beschikbare aantallen bedden bij Het

is belangrijk dat er meerdere beddencapaciteitsbeheerders in het ziekenhuis zijn
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aangewezen zodat het op ieder tijdstip mogelijk is om de capaciteit aan te passen Ook de

gedelegeerd beheerder kan deze aantallen bijstellen
• De medewerkers hebben inzage in de beschikbare bedden van het eigen ziekenhuis de

regionale en a lie andere ziekenhuizen Vanzelfsprekend hebben ook de

beddencapaciteitsbeheerders en de gedelegeerd beheerders deze inzage functionaliteit

Voor het inzien van de Beddencapaciteit hebben meldkamer HAP en ROAZ medewerkers

toegang tot het systeem Ook bij deze organisaties is er een gedelegeerd beheerder aangewezen

die regelt welke medewerkers toegang hebben tot het systeem De medewerkers hebben net als

de gedelegeerd beheerder inzage in de beschikbare bedden van de regionale en a lie andere

ziekenhuizen

b COVID 19 cases

♦ Intensivisten kunnen op de reguliere wijze accounts aanmaken en aanvragen voor IC

betrokkenen ledere IC heeft een beheerder NICE hoofdcontactpersoon die accounts en

inzagerechten kan aanmaken

• Voor het registreren van de COVID 19 cases op de verpleegafdelingen dus buiten de IC

kunnen functionarissen max 3 in het ziekenhuis een account aanvragen via hetemail

adres info@stichting nice nl onder vermelding van naam ziekenhuis email geen hotmail

xs4all etc functie telnr Het ondersteunend team zal dan contact opnemen voor instructies

en de accounts aanmaken
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INSTRUCTIES INVOER BEDDENCAPACITEIT EN COVID 19 PATIENTEN IN

ZIEKENHUIZEN 22 03 2020

Dit document geeft een overzicht van

1 Te registreren g egevens

2 Directe links naar websites van de 2 registraties
3 Helpdesks en administratieve ondersteuning
4 Beheerders invoerders en inzage per ziekenhuis

1 Te registreren gegevens
In te voeren door IC s afdelingen en ziekenhuizen

Invoerfrequentie 3x per dag
Met deze variabelen kunnen overzichten gemaakt worden landelijk per regio

veiligheidsregio ROAZ regio IC regio per ziekenhuis

a Via LNAZ beddencapaciteit www zorg capaciteit nl

1 Actueel aantal non COVID 19 beademde bedden op IC beschikbaar maximaal

opgeschaald
2 Actueel aantal non COVID 19 onbeademde bedden op IC beschikbaar maximaal

opgeschaald
3 Actuele aantal COVID 19 bedden op IC beschikbaar maximaal opgeschaald
4 Actueel aantal COVID 19 bedden in de kliniek verpleegafdelingen beschikbaar

maximaal opgeschaald

Screenshot met voorbeeld data
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b Via NICE COVID 19 cases https www stichtina nice nl

1 Het aantal patienten met COVID 19 op de IC en op de verpleegafdelingen
Met onderverdeling naan verdacht bevestigd op basis van CT beeld bevestigd

op basis van positieve SARS CoV 2 test

2 Leeftijd overleden opnamedynamiek overplaatsingen tussen afdelingen Si IC en tussen

ziekenhuizen van de COVID 19 patienten

Deze informatie wordt afgeleid vanuit de volgende te registreren data items waarbij
bold in te vullen bij COVID 19 cases op de verpleegafdeling
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onderstreept in te vullen bij opname op de 1C

BSN

Geboortedatum

Ziekenhuis opnamedatum
NICE opnamenummer facultatief

1C opnamedatum
Herkomst van de 1C patient 1C ander ziekenhuis

1C ontslaadatum

1C ontslagbestemming 1C ander ZH overleden verpleegafdeling zelfde ZH

verpleegafdeling ander ZH huis anders

ZH ontslagdatum
ZH overleden wordt automatisch op ja gezet als 1C ontslagbestemming
overleden is

2 Directe links naar de websites van de 2 registraties
a Beddencapaciteit Website link www zorg capaciteit nl

b COVID 19 cases Website link https www stichting nice nl covid 19

NB De invoer is via de 2 websites Inzicht in de stand van zaken landelijk per soort regio en ziekenhuis

wordt in eerste instantie ook via beide websites verkregen Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke

portal waarmee zowel de case based als de bedden based overzichten te raadplegen zijn

3 Helpdesks en administratieve ondersteuning
a Beddencapaciteit www zorg capaciteit nl

Telefonische helpdesk
Neem eerst contact op met de gedelegeerd beheerder van uw organisatie De

helpdesk is uitsluitend voor gedelegeerd beheerders te bereiken op werkdagen van

08 30 uur 17 00 uur op 088 2170911

Email g finalist nl10 2e

b COVID 19 cases https www stichting nice nl covid 19

Alleen per email te bereiken via info@stichting nice nl

4 Beheerders invoerders en inzage per ziekenhuis

a Beddencapaciteit

Gedelegeerd beheerder Beddencapaciteitsbeheerder
Voor het bijhouden van Beddencapaciteit in het ziekenhuis zijn er verschillende rollen

• leder ziekenhuis heeft tenminste een gedelegeerd beheerder De gedelegeerd
beheerder is het aanspreekpunt binnen het ziekenhuis voor Beddencapaciteit De

gedelegeerd beheerder houdt de instellingen van het ziekenhuis op orde in

Beddencapaciteit zoals het bijhouden van het maximale en de opgeschaalde aantal

bedden bij de bedtypes Ook stelt de gedelegeerd beheerder de

beddencapaciteitsbeheerders en medewerkers aan en maakt hiervoor de accounts aan

in Beddencapaciteit De gedelegeerd beheerder is het contact naar de helpdesk van

Beddencapaciteit indien er vragen zijn over het gebruik of de functionaliteit van de

applicatie
• De beddencapaciteitsbeheerders houden frequent de beschikbare aantallen bedden bij Het

is belangrijk dat er meerdere beddencapaciteitsbeheerders in het ziekenhuis zijn
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aangewezen zodat het op ieder tijdstip mogelijk is om de capaciteit aan te passen Ook de

gedelegeerd beheerder kan deze aantallen bijstellen
• De medewerkers hebben inzage in de beschikbare bedden van het eigen ziekenhuis de

regionale en alle andere ziekenhuizen Vanzelfsprekend hebben ook de

beddencapaciteitsbeheerders en de gedelegeerd beheerders deze inzage functionaliteit

Voor het inzien van de Beddencapaciteit hebben meldkamer HAP en ROAZ medewerkers

toegangtot het systeem Ook bij deze organisaties is er een gedelegeerd beheerder aangewezen

die regelt welke medewerkers toegang hebben tot het systeem De medewerkers hebben net als

de gedelegeerd beheerder inzage in de beschikbare bedden van de regionale en alle andere

ziekenhuizen

b COVID 19 cases

• Intensivisten kunnen op de reguliere wijze accounts aanmaken en aanvragen voor IC

betrokkenen ledere IC heeft een beheerder NICE hoofdcontactpersoon die accounts en

inzagerechten kan aanmaken

• Voor het registreren van de COVID 19 cases op de verpleegafdelingen dus buiten de IC

kunnen functionarissen max 3 in het ziekenhuis een account aanvragen via het email

adres info@stichtinR nice nl onder vermelding van naam ziekenhuis email geen hotmail

xs4all etc functie telnr Het ondersteunend team zal dan contact opnemen voor instructies

en de accounts aanmaken
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI RIVM

06 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positieve

Cases
Coronavirus COVID 19

Nederland

N 128

Samenvatting Data status 06 03 202012 00 uur CET

Om 12 uur zijn 128 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan een is overleden

Analyse van de 128 personen laat zien dat 83 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden bijna alien

uit Noord ltalie 74 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran en Hong Kong Ook zien we dat een

groot deel van de bevestigde personen 28 gezins of andere contacten zijn van importgevallen Voor 17 patienten is

de bron nog onbekend of is onderzoek gaande

Zestien patienten zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis de rest verblijft thuis De ziekenhuizen brengen met de

betreffende GGD de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart Als maatregelen genomen moeten worden

binnen het ziekenhuis maakt het ziekenhuis dit zelf bekend

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Voigt naar aanleiding van OMT

Duiding

Volgens het ECDC en ook in Nederland is het risico op clusters in de EU matig tot hoog
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Minisrerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Protocol monitoring en maatregelen
contacten van een bevestigde patient
met COVID 19

Bij een bevestigde patient met COVID 19 doet de GGD contactonderzoek De GGD

spoort de personen op die vanaf het begin van de eerste klachten van de patient
contact met hem of haar hebben gehad Deze personen verder contacten

genoemd staan tot 14 dagen na het laatste contact met de patient onder controle

van de GGD de afdeling ziekenhuishygiene of de bedrijfsgeneeskundige dienst om

het eventueel ontstaan van ziekteverschijnselen actief op te volgen Er is sprake
van een maatregel met een dwingend karakter

Voor ziekenhuismedewerkers is een gezamenlijk advies van het INVZ en het RIVM

gepubliceerd Dit protocol is een uitwerking van dit algemene advies

Definitie contacten van een bevestigde patient met COVID 19

Hoogrisicocontacten

• Personen uit hetzelfde huishouden als de patient of met vergelijkbaar nauw

contact met de patient

• Hoog risico contactzorgmedewerkers zijn medewerkers die zonder adequate

persoonliike bescherminasmiddelen aerosolvormende handelinaen hebben

uitgevoerd bij een labbevestigde COVID 19 patient Zie voor de uitwerking en

aerosolvormende handelingen flowchart 1

• Patienten die contact zijn geweest van een COVID 19 patient zijn hoogrisico
contacten indien de COVID 19 patient op dezelfde zaal lag tijdens
aerosolvormende handelingen of de COVID 19 patient lag minder dan 2

meter van het contact verwijderd Zie voor de uitwerking en aerosolvormende

handelingen flowchart 2

• Vliegtuigcontacten binnen 2 stoelen in elke richting van de patient

reisgenoten personeelsleden die in hetzelfde compartiment hebben gewerkt
als de patient als de ernst van de symptomen of de bewegingen van de

patient uitgebreidere exposure vermoeden dan kan ervoor gepleit worden om

de definitie van hoogrisicocontact binnen het vliegtuig ruimer te nemen

Laagrisicocontacten

• Klasgenoten collega s en vergelijkbare contacten zoals bijvoorbeeld
teamleden bij een sportvereniging en leden van een koor of muziekgroep

• Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg intra of extramuraal

inclusief huisartsen en ambulancemedewerkers die aeen aerosolvormende

handelinq hebben uitgevoerd maargeen adequate bescherminqsmaatreqelen

hebben genomen zijn laag risico contactzorgmedewerkers Zie voor de

uitwerking en aerosolvormende handelingen flowchart 1

LCI richtiiJn COVID 19 bijlage Protocol beleid contacten versie 5 maart2020 Pagina 1 van 2
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• Patienten die contact zijn geweest van een COVID 19 patient zijn laagrisico
contacten indien de COVID 19 patient op dezelfde zaal lag meer dan 2 meter

van het contact verwijderd Er zijn ook contactpatienten mogelijk wanneer de

COVID 19 patient in een 1 persoonskamer lag Zie voor de gehele uitwerking
en aerosolvormende handelingen flowchart 2

Beleid contacten van een bevestigde patient met COVID 19

Meteen na de bevestiging van een casus is het noodzakelijk om contacten te

identificeren en te registreren waarbij een indeling wordt gemaakt in

hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten Voor de maatregelen wordt onderscheid

gemaakt tussen de volgende groepen

• Hoogrisicocontact zonder symptomen
• Hoogrisicocontact met symptomen
• Laagrisicocontact zonder symptomen
• Laagrisicocontact met symptomen

Hoogrisicocontact zonder symptomen

Hoogrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief

Zij worden gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn alert te zijn op luchtwegklachten

• Eenmaal per dag hun temperatuur te meten en dagelijks hun

gezondheidssituatie door te geven aan de controlerende instantie GGD bij
contacten buiten het ziekenhuis of ziekenhuis bij contacten werkzaam in het

ziekenhuis De temperatuur wordt rectaal of via het oor opgemeten met een

persoonlijke thermometer

• Hoogrisicocontacten die gezinsleden zijn van een bevestigde patient moeten

hun sociale contacten beperken tot 2 weken nadat de indexpatient thuis in

isolatie is gegaan Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo

min mogelijk buiten de deur mogen komen Zij mogen wel naar buiten om

bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen

blijven en lichamelijk contact voorkomen

• Voor hoogrisico zorgcontacten is wering afhankelijk van duur en mate van

expositie het aantal medewerkers met hoog risico contact en de schaarste van

het soort medewerker Intramuraal wordt wering overwogen in overleg met de

afdeling ziekenhuishhygiene of bedrijfsgeneeskundige dienst Voor extramurale

zorgverleners zoals huisartsen gebeurd dit in overleg met de GGD

Hoogrisicocontact met symptomen

Bij een hoogrisicocontact met symptomen wordt door de controlerende instantie

laagdrempelig diagnostiek ingezet indien er sprake is van

• koorts ten minste 38 graden Celsius en

• hoesten of kortademigheid

Gebruik dan het triage en diaqnostiekalaoritme

Laagrisicocontact zonder symptomen

Laagrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief

Zij worden gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn op koorts en luchtwegklachten en in dat geval
contact op te nemen met de GGD

Pagina 2 van 2
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• Er is geen sprake van reisrestricties of andere beperkingen Wei moeten deze

personen telefonisch bereikbaar blijven

Laagrisicocontact met symptomen

Bij een laagrisicocontact met symptomen wordt door de GGD diagnostiek ingezet
indien er sprake is van

• koorts ten minste 38 graden Celsius en

• hoesten of kortademigheid

Gebruik dan het triage en diaqnostiekalqoritme

Pagina 3 van 2



370323

Maatregelen contactpatienten bij een positieve COVID 19 patient
COVID 19 patient lag in strikt aerogene isolatie in een isolatiekamer geschikt voor bronisolatie

COVID 19 patient lag in contact druppel isolatie in een 1 persoonskamer
COVID 19 patient lag op zaal

ongeacht de isolatievorm

COVID 19 patient lag niet in isolatie in een

1 persoonskamer
Werden er aerosolvormende1 handelingen uitgevoerd
Nee

Ja

Geen risico

Laag risico

Hoog risico

Actie geen

Actie 2x dd temp en monitor resp klachten

Actie 2x dd temp en montior resp klachten evt wering isolatie afhankelijk van duur mate expositie
Ja

Werden er aerosolvormende1 handelingen uitgevoerd
Ja

Lag de indexpatient 2m verwijderd
Nee

Ja
1 Aerosolvormende handelingen zijn tracheale intubatie niet invasieve beademing tracheostomie cardiopulmonaire reanimatie manuele

handmatige beademing voorafgaand aan intubatie bronchoscopie handelingen aan de tracheostoma uitzuigen WHO Rational use of

personal protective equipement for coronavirus disease 2019 COVID 19

Nee
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Medewerkers met volgende PBM FFP1 schort handschoenen veiligheidsbril

Medewerkers IC of aerosolvormende handeling met volgende PBM FFP2 schort handschoenen veiligheidsbril

Maatregelen contactmedewerkers bij een positieve COVID 19 patient
Geen risico

Geen actie

Medewerker zonder adequate PBM

Verkeerde masker gebruikt
IC of aerosolvormende handeling FFP1 chirurgisch masker

Niet IC chirurgisch masker

Laag risico

Actie 2x dd temp en monitor resp klachten

Geen schort handschoenen of veiligheidsbril
Geen masker

Hoog risico

Actie 2x dd temp en montior resp klachten evt wering afhankelijk van duur mate expositie aantal medewerkers met hoog risico

contact en schaarste soort medewerker

Werden er aerosolvormende1 handelingen uitgevoerd
Nee

Ja

1 Aerosolvormende handelingen zijn tracheale intubatie niet invasieve beademing tracheostomie cardiopulmonaire reanimatie manuele

handmatige beademing voorafgaand aan intubatie b ronchoseop ie handelingen aan de tracheostoma uitzuigen WHO Rational use of

personal protective equipement for coronavirus disease 2019 COVID 19
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

20 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci 5 rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positieve gevallen N 3631 637

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuis N 836 23 193

Overleden N 136 3 7 30

Samenvatting Data status 20 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 3631 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

136 zijn overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van

132 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het

werkelijke aantal in vergelijking met de NICE gegevens vanochtend waren 274 patienten op de 1C

opgenomen zie ook https www stichting nice nl voor de laatste update Er zijn nu in totaal 15 1

SARS CoV 2 infecties vanuit de Nivel RIVM peilstations gerapporteerd alien in regio s met veel gevallen
zie onderstaande tabel

Van de 3631 bevestigde personen werken er 903 25 178 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal hadden 730 20 101 personen een bron van besmetting in het buitenland

waarvan het overgrote deel in Oostenrijk 303 54 en Italie 273 5

De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal
Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations

Toename

t o v gisteren
Provincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Flevoland

Groningen
Zeeland

Drenthe

Friesland

1180 168 6

486 81 1

461 108 2

418 52

376 60 1

322 53 5

168 64

52 9

49 14

47 11

39 6

33 11

Gevolgen aangepast testbeleid
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Door het testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware aantal besmette

personen in Nederland Het opname en sterftepercentage worden daarmee ook hoger dan in

werkelijkheid het geval is de zeer mild verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de

noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een onderschatting van de

ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid is het percentage positief geteste personen ten opzichte van vorige week

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun

aantallen doorgeven is het aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal

hierboven

Aantal geteste

personen

6410

Aantal personen met een Percentage

positieve laboratoriumuitslag positieve uitslagen

Aantal rapporterende

laboratoria

Datum

09 03 2020 345 5 4 18

10 03 2020 1294 105 8 1 19

11 03 2020 1764 158 9 0 20

12 03 2020 1400 147 10 5 18

13 03 2020 1899 236 12 4 20

14 03 2020 1276 154 12 1 18

15 03 2020

16 03 2020

17 03 2020

1483

2133

3331

168 11 3 17

304 14 3 22

433 13 25

18 03 2020 2691 371 13 8 24

19 03 2020

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 9 maart

Indien een laboratorium na 9 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoorkan een piek ontstaan in degetoonde aantallen in de tabel

1756 330 18 8 17

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd
De indicatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

en gecommuniceerd
Er wordt gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg
Onderzoek naar de rol van kinderen in de transmissie van COVID 19

Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Een systeem waarmee op korte termijn actuele informatie verzameld wordt over de

ziekenhuiscapaciteit aantal opnames met COVID 19 aantal 1C opnames aantal ontslagen aantal

overlijdens

Aanpassing van de meldplicht omdat verdachte gevallen gedurende de huidige uitbraak niet meer

gemeld hoeven worden

Een voorstel voor desinfectie van mondneusmaskers t a v hergebruik van maskers

De communicatie zich zal focussen op het feit dat het effect van de maatregelen pas na circa 2 weken

zichtbaar zal zijn en dat het van belang is om zuinig om te gaan met laboratoriumtesten en

persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege detekorten

Duiding

Er is wereldwijd een snelle stijging van het aantal COVID 19 patienten Sinds gisteren zijn er 28 891

nieuwe patienten gemeld waarmee het totaal op 271 364 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het

aantal gevallen cases snel Volgens het ECDC risk assessment 13 maart is het risico op een ernstige
infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig en hoog voor ouderen en personen met

onderliggend lijden Het risico op milde re ziekte gepaard gaand met ziekteverzuim en impact op andere

maatschappelijke activiteiten is hoog

Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering zullen de komende tijd pas merkbaar worden
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

25 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci 5 rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief getest 6412 852

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 1836 29 341

Aantal overleden 356 6 80

Samenvatting Data status 25 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 6412 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

356 zijn overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99 191 van de

overleden patienten 54 hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten inclusief

verhoogde bloeddruk diabetes chronische longaandoeningen en of nieraandoeningen Bij 17 5 werd

vermeld dat geen sprake was van onderliggend lijden en voor 148 patienten die overleden zijn was dit

onbekend 42 Er is van 309 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een

grote onderschatting van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 13 00 uur zijn
momenteel 570 patienten opgenomen op de 1C en zijn in totaal zijn 661 patienten op de 1C opgenomen

geweest De leeftijd van de 309 gemelde IC patienten varieert van 25 tot 94 jaar de mediane leeftijd is

69 jaar De mediane leeftijd van de 1836 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn

geweest in het ziekenhuis is 71 jaar de jongste is 0 en de oudste 100 jaar

In onderstaande grafiek is het aantal patienten te zien dat is opgenomen in het ziekenhuis naar de datum

waarop de melding is ontvangen bij de GGD Hierin is een voorzichtige afvlakkingte zien van het aantal

ziekenhuisopnames Of dit een echte afname weerspiegelt alsgevolg van de mitigerende maatregelen van

de regering moet de komende dagen duidelijk worden

Aantal bij de GGD’en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID 19

patienten naar ineldingsdatum

Meldingen tot eu met 24 03 2020

250

A
200
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17 feb 24 feb 2 mrt

Meldingsdatum GGD
9 mrt 16 mrt 23 mrt



370328

Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 179 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal lag bij 3672 57 522 de bron in Nederland 933 15 68 personen hadden

een bron van besmetting in het buitenland waarvan 43 Oostenrijk 402 32 en 30 Italie 284 5

Er zijn geen nieuwe positieve uitslagen gevonden vanuit de Nivel RIVM peilstations Het totaal blijft

hiermee op 17 SARS CoV 2 infecties alien in eerdere regio s met veel gevallen

Naast Noord Brabant worden meer gevallen vooral in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en

Utrecht gezien In het noorden van het land en in Zeeland zijn zowel het aantal gevallen en de toename

daarvan relatief laag

De verdeling per provincie is als voIgt
Toename

t o v gisteren

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations
Provincie Aantal

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg
Gelderland

Utrecht

Overijssel
Flevoland

Groningen
Zeeland

Drenthe

Friesland

1915 176 7

887 129 1

870 130 3

786 96

695 102 1

574 96 5

326 69

85 11

84 13

77 14

60 5

53 11

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware

aantal besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage wordt daarmee ook hoger
dan in werkelijkheid het geval is aangezien het aantal zeer mild verlopende gevallen in de thuissituatie

niet worden meegenomen in de noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde
infecties een onderschatting van de ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan het totale aantal hierboven

Aantal geteste

personen

14555

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

1250

Aantal rapporterende
laboratoria

Percentage

positieve uitslagen
Datum

14 03 2020 8 6 24

15 03 2020

16 03 2020

17 03 2020

1585

2331

3520

183 11 5 19

338 14 5 25

467 13 3 28

18 03 2020 3027 403 13 3 27

19 03 2020 3341 571 17 1 28

20 03 2020 3205 614 19 2 29

21 03 2020 2011 454 22 6 28

22 03 2020 1851 459 24 8 28

23 03 2020 1985 493 24 8 25

24 03 2020

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 1 maart

Indien een laboratorium na 9 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoorkan een piekontstaan in degetoonde aantallen in de tabel

3033 736 24 3 24

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd

De indicatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

en gecommuniceerd
De casusdefinitie voor het melden is aangepast Verdachte gevallen hoeven gedurende de huidige
uitbraak niet meer gemeld te worden

Er is onderzoek gedaan naar herverwerkine tbv hergebruik van mondneusmaskers de resultaten zijn
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gecommuniceerd
De uitgangspunten voor de inzet en hettestbeleid van zorgmedewerkers zijn ontwikkeld en

gecommuniceerd
Het onderzoek naar de rol van kinderen in de transmissie van COVID 19 is gestart de resultaten

worden eind april begin mei verwacht

De communicatie boodschappen zijn aangepast naar het feit dat het effect van de maatregelen pas

vanaf circa 2 weken na de start daarvan zichtbaar zullen zijn en dat het van belang is om zuinig om te

gaan met laboratoriumtesten en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de tekorten

Er wordt gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg
Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Een systeem waarmee op korte termijn actuele en informatie verzameld wordt over de

ziekenhuiscapaciteit aantal opnames met COVID 19 aantal 1C opnames aantal ontslagen aantal

overlijdens

Aanpassing van de meldplicht

In het OMT van 23 3 is geadviseerd over aanvullende maatregelen om de snelheid van verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan n a v vragen van het ministerie van VWS De maatregelen zijn
diezelfde avond in een persconferentie gepresenteerd

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 38 876 nieuwe patienten

gemeld en 2 200 overlijdens waarmee het wereldwijde totaal op 416 916 gevallen en 18 565

sterfgevallen komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de EU

Verenigd Koninkrijk 204 930 gevallen gemeld met 11 810 sterfgevallen

Volgens het ECDC risk assessment 13 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algehele populatie in de EU matig en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Het risico

op milde re ziekte gepaard gaand met ziekteverzuim en impact op andere maatschappelijke activiteiten

is hoog

Een eerste signaal van de effecten van de mitigerende maatregelen van de regering in positieve zin is

zichtbaar of dit doorzet moet de komende dagen duidelijk worden
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

26 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci 5 rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief geteste patienten 7431 1019

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 2151 29 315

Aantal overleden 434 6 78

Samenvatting Data status 26 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 7431 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

434 zijn overleden Hiervan is bij 410 personen 94 gemeld dat zij zijn overleden t g v SARS CoV 2 bij 9

personen 2 was sprake van een andere doodsoorzaak en bij 15 4 is dit niet bekend De mediane

leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 52 oudste 99 232 van de overleden patienten 54

hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten inclusief verhoogde bloeddruk

chronische longaandoeningen diabetes maligniteit en of nieraandoeningen Bij 20 5 werd vermeld dat

geen sprake was van onderliggend lijden en voor 182 patienten die overleden zijn was dit onbekend

42

Van de 7431 bevestigde personen werken er 1573 21 171 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest Dit betekent echter niet dat zij deze infectie tijdens het werken hebben opgelopen In

totaal lag bij 4301 personen 58 629 de bron in Nederland 995 13 62 personen hadden een bron

van besmetting in het buitenland waarvan 44 Oostenrijk 436 34 en 29 Italie 288 4

Er is een nieuwe positieve uitslag gevonden in Gelderland vanuit de Nivel RIVM peilstations Het totaal

komt hiermee op 18 SARS CoV 2 infecties alien in regio s met veel gevallen Naast Noord Brabant

worden meer gevallen vooral in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en Utrecht gezien In het

noorden van het land en in Zeeland is het aantal gevallen nog laag De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations

Toename

t o v gisteren

246

AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen

Flevoland

Zeeland

Drenthe

Friesland

2161

1042

1029

7

155 1

159 3

880 94

822 127 2

656 82 5

398 72

114 30

95 10

91 14

72 12

71 18
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Ziekenhuisopnames
De mediane leeftijd van de 2151 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in het

ziekenhuis is 71 jaar de jongste is 0 en de oudste 102 jaar
In onderstaande grafiek is het aantal patienten te zien dat is opgenomen in het ziekenhuis naar de datum

waarop de melding is ontvangen bij de GGD Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe dan bij

ongecontroleerde verspreiding van het virus te verwachten is Of dit een echte vertraging weerspiegelt als

gevolg van de mitigerende maatregelen van de regering moet de komende dagen duidelijk worden

Jk
200 Gerapporteerde

meldingen

Nieuw

| T m gisteren

s
§

100

o —

GGD meldingsdatum

IC opnames

Er is van 363 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting
van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 11 30 uur zijn momenteel 652 patienten

opgenomen op de IC en zijn in totaal zijn 791 patienten op de IC opgenomen geweest De leeftijd van de

363 gemelde IC patienten varieert van 25 tot 94 jaar de mediane leeftijd is 69 jaar

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde positief geteste patienten een onderschatting

van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage wordt daarmee

ook hoger dan in werkelijkheid het geval is aangezien het aantal zeer mild verlopende gevallen niet

worden meegenomen in de noemer Ook is daardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties

een onderschatting van de ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan het totale aantal hierboven

Aantal geteste

personen

16258

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

1437

Aantal rapporterende
laboratoria

Percentage

positieve uitslagen
Datum

15 03 2020

16 03 2020

17 03 2020

8 8 25

2388

3667

338 14 2 26

475 13 0 29

18 03 2020 3121 411 13 2 28

19 03 2020 3383 577 17 1 29

20 03 2020 3269 619 18 9 30

21 03 2020 2053 457 22 3 29

22 03 2020 1878 463 24 7 29

23 03 2020 1985 493 24 8 25

24 03 2020 3509 866 24 7 28

28 4

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 15 maart

Indien een laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe

vermeld Hierdoorkan een piek ontstaan in degetoonde aantallen in de tabel

25 03 2020 2626 745 23

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn al verschillende acties uitgevoerd zoals gerapporteerd in eerdere Sitreps

Gisteren is een mailing vanuit VWS naar alle raden van bestuur van de ziekenhuizen gegaan via NFU en



370332

NVZ met het klemmende verzoek om deel te nemen aan de NICE registratie voor 1C en

ziekenhuisopnamen van patienten met COVID 19 en om de beschikbaarheid van een aantal bedtypen te

registreren in zorg capaciteit nl Hiermee wordt actuele en volledige informatie verzameld over de

ziekenhuiscapaciteit en het aantal opnames op de 1C en de verpieegafdelingen van patienten met COVID

19

Er wordt nog gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg

Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Aanpassing van de meldplicht

In het OMT van 23 3 is geadviseerd over aanvullende maatregelen om de snelheid van verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan n a v vragen van het ministerie van VWS De maatregelen zijn
diezelfde avond in een persconferentie gepresenteerd

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 50 649 nieuwe patienten

gemeld en 2 382 overlijdens waarmee het wereldwijde totaal op 467 710 gevallen en 20 947

sterfgevallen komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de EU

Verenigd Koninkrijk 232 479 gevallen gemeld met 13 692 sterfgevallen

Volgens het ECDC risk assessment 26 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algemene bevolking in de EU matig en erg hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Zij
schatten het risico op wijdverspreide verspreiding van COVID 19 in de komende weken in als matig

wanneer effectieve mitigerende maatregelen genomen zijn en als erg hoog als onvoldoende mitigerende

maatregelen genomen zijn Zij adviseert om maatregelen te nemen die als doel hebben om de meest

kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen voor ernstige ziekte en overlijden door de

verspreiding in de algemene bevolking te verkleinen en door de gezondheidszorg te versterken

Een eerste signaal van de effecten van de mitigerende maatregelen van de regering in positieve zin is

zichtbaar of dit doorzet moet de komende dagen duidelijk worden
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

31 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail lci 5 rivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief geteste patienten 12 595 845

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 4 712 722

Aantal overleden 1 039 175

Samenvatting Data status 31 03 2020 10 00 uur CET

Sinds gister 10 uur is het aantal bij het RIVM gemelde personen met de diagnose COVID 19 gestegen van

11 750 naar 12 595 845

Het aantal overledenen istoegenomen met 175 patienten naar een totaal van 1 039 8 Deze zijn niet

allemaal de afgelopen dag overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 49

oudste 102 Tweeenzestig procent 646 van alle overleden patienten had een onderliggend lijden Dit

betrof met name hart en vaatziekten inclusief verhoogde bloeddruk chronische longaandoeningen
diabetes maligniteit en of nieraandoeningen Bij 45 4 werd vermeld dat geen sprake was van

onderliggend lijden en voor 348 patienten die overleden zijn was dit onbekend 34

Van de 12 595 bevestigde personen werkt 20 2 503 277 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest Dit betekent echter niet dat zij deze infectie tijdens het werken hebben opgelopen In

totaal ligt bij 71 8 940 1 382 de bron in Nederland 11 1 334 112 heeft een bron van besmetting
in het buitenland vooral Oostenrijk 43 en Italie 23

In totaal zijn er tot en met 31 maart 25 SARS CoV 2 infecties gemeld vanuit de Nivel RIVM peilstations
alien in regio s met veel gevallen NB in Limburg is geen peilstation Naast Noord Brabant worden vooral

in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en Utrecht meer gevallen gezien In het noorden van het

land en in Zeeland is het aantal gevallen nog laag De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstations

Absolute toename

t o v gisteren

Relatieve toename t o v

gisteren

5 6

7 7

8 4

8 9

7 1

6 7

6 2

7 3

8 8

13 7

5 7

7 7

Provincie Aantal

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg
Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen
Zeeland

Flevoland

Friesland

Drenthe

3 412

1 949

1 845

1 426

1 475

1 046

181 10

139 2

143 4

117 nvt

98 2

66 7

698 41

161 11

161 13

166 20

130 7

126 9
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Ziekenhuisopnames
Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen met 722 naar een totaal van 4 712 37

De mediane leeftijd van de 4 712 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in

het ziekenhuis is 70 jaar de jongste is 0 en de oudste 102 jaar In onderstaande grafiek is het aantal

patienten te zien dat is opgenomen geweest in het ziekenhuis naar de datum waarop de melding is

ontvangen bij de GGD Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe dan bij ongecontroleerde

verspreiding van het virus te verwachten is Of dit een echte vertraging weerspiegelt als gevolg van de

mitigerende maatregelen van de regering moet de komende week duidelijk worden In de bijgevoegde

pdf is te zien dat in Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland het aantal

nieuwegemelde ziekenhuisopnames stabiel laag blijft De provincie Noord Brabant lijkt over de piek van

nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg neemt

het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe
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IC opnomes

Volgens de NICE gegevens vandaag 13 00 uur zijn momenteel 1 121 bewezen verdachte COVID 19

patienten opgenomen op de IC en zijn in totaal zijn 1 384 patienten op de IC opgenomen geweest Van

775 IC patienten is de leeftijd bekend de leeftijd varieert van 0 tot 94 jaar de mediane leeftijd is 68 jaar

Invloed testbeleid

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde positief geteste patienten een onderschatting
van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en sterftepercentage is daardoor

hoger dan in werkelijkheid het geval is en het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een

onderschatting van de ware import

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan het totale aantal hierboven
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Datum Rapp labs Geteste pers Pers met pos uitslag Perc pos

T m 2020 03 21

2020 03 22

2020 03 23

2020 03 24

2020 03 25

2020 03 26

2020 03 27

2020 03 28

2020 03 29

2020 03 30

33 35317 4733 13 4

32 2057 559 27 2

32 2822 748 26 5

34 3980 1082 27 2

34 3746 1071 28 6

33 3422 1054 30 8

34 3721 1073 28 8

33 2774 936 33 7

31 1821 565

648

31 0

25 2175 29 8

laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst meldt worden de totale aantallen tot dan toe gemeld Hierdoor kan

ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

Rapp labs Aantal rapporterende laboratoria Geteste pers Aantal geteste personen Pers Met pos uitslag Aantal personen met

laboratoriumuitslag Perc pos Percentage positieve uitslagen

Indien

positieve

Beleid

De acties n a v de OMT s op 17 en 23 maart zijn uitgevoerd zoals gerapporteerd in eerdere Sitreps

Gisteren heeft opnieuw een OMT plaatsgevonden Morgen worden de nieuwe acties die voortkomen uit

het laatste OMT en bekrachtigd zijn door het BAO hier weergegeven

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 62 445 nieuwe patienten

gemeld en 3 698 overlijdens 5 9 waarmee het wereldwijde totaal op 777 798 gevallen en 37 272

sterfgevallen 4 8 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de

EU Verenigd Koninkrijk 386 282 gevallen gemeld met 26 110 sterfgevallen 6 8

Volgens het ECDC risk assessment 26 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algemene bevolking in de EU matig en erg hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Zij
schatten het risico op wijdverspreide verspreiding van COVID 19 in de komende weken in als matig
wanneer effectieve mitigerende maatregelen genomen zijn en als erg hoog als onvoldoende mitigerende

maatregelen genomen zijn
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Voorwoord

Beste lezer

ij het verschijnen van ditbiocahieris

er in de wereld veel aandacht voor een

nienwe infectieziekte het coronavims

dat de ziekte Covid 19 kan veroorzaken

Een nieuw virus waartegen we nog geen vaccin

hebben ontwikkeld Het komtuit de dierenwereld

zoals bij 70 procent van de nieuwe infectieziek

ten hetgeval is

De opmars van ziekteverwekkers uit de dieren-

wereld is verklaarbaar We leven met steeds meer

landbouw dieren samen we reizen steeds meer

en goederen voedsel en levende have worden over

heel de wereld vervoerd Ookkan klimaatveran

dering van invloed zijn op onze leefomgeving en

infectieziekten De vraag is dan 00k niet of maar

wanneer de volgende nieuwe infectieziekte zich

zal openbaren

B
J

¥J
■

sionals elkaar meestal goed te vinden Zodra een

arts vermoedt dat een patientbesmet is met een

ziekteverwekker die een gevaar kan vormen voor

de volksgezondheid meldt hij of zij dit bij de lokale

GGD Deze meldt het vervolgens aan de Landelijke
coordinatie infectieziekten LCI van het Centrum

Infectieziektebestrijding CIb van het RIVM die

dit jaar overigens 25 respectievelijk 15 jaarbestaan
Er kan een responsteam worden gevormd met alle

betrokken organisaties om in beeld te krijgen met
wie de patient contact heeft gehad en hoe deze

mensen kunnen worden opgespoord en afgezon
derd

Natuurlijk wordt de minister van Volksgezond-
heid VWS geinformeerd en als de ziektever-

wekker van dieren afkomstig is de minister van

Lessen uit het verleden

Gelukkig hebben we in Nederland onze gezond
heidszorg behoorlijk goed op orde We hebben

onze lessen geleerd uit epidemieen in het verleden

Denk aan SARS MERS de Mexicaanse griep en

Qdcoorts 00k al deze infectieziekten kwamen

overigens uit de dierenwereld Tegelijkertijdleert
elke ervaring datje nooitklaarbent met voorberei

den

Bijna alle ziekenhuizen in Nederland beschik

ken over high tech isolatieruimtes waar indien

nodig een patient kan worden afgezonderd van de

buitenwereld De praktijkblijkt soms weerbarstig
maar in geval van een besmetting weten profes
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Landbouw Ookinternationale organisaties als de

Wereldgezondheidsorganisatie de Europese Com

missie en het Europees Centrum voor Ziektepre
ventie en Bestrijding ECDC moeten op de hoogte
worden gesteld Intussen wordt ook alles gedaan
om een eventuele uitbraak in Nederland in te per

ken Om mensen die toch besmet zijn geraakt af

te zonderen als het kan thuis en wanneer mensen

ziek worden goede zorg te leveren En wereldwijd

spannen onderzoekers zich in om zo snel mogelijk
een vaccin te ontwikkelen

De keten van de bestrijding is echter zo sterk

als de zwakste schakel Die zwakste schakel kan in

hetbuitenland liggen maar net zo goed in Neder-

land Want het blijft mensenwerk Iedere uitbraak

heeft bovendien een andere context waardoor we

telkens weer tegen nieuwe dillema’s en vragen

kunnen aanlopen die we nog niet eerderhebben

gehad

Soms zelfs met vervelende incidenten totgevolg
zoals in het geval van Corona het discrimineren

van mensen met een Aziatisch uiterlijk

Maatschappelijk debat

Onwetendheid kan dus best een sta in de weg zijn

bij de juiste aanpak van infectieziekten Daarom

ben ik ook blij met dit biocahier bedoeld om de

laatste inzichten van wetenschappers toegankelijk
te maken voor een groot publiek Zodat iedereen op

basis van de feiten kan deelnemen aan het maat-

schappelijk debat U leest wat een infectieziekte nu

eigenlijk is wat de overheid doet om uitbraken te

voorkomen en te bestrijden en hoe onze nationale

en internationale crisisstructuur eruitziet Ook

de rol van sociale media en het perspectiefvan de

patient komen aan de orde

Ik wens iedereen die geinteresseerd is in infectie-

ziekten veel leerzaam leesplezier
Goed tijdig en rustig informeren

Elkaar bijtijds informeren is daarom van het groot

ste belang Niet alleen als deskundigen artsen en

beleidsmakers onder elkaar Ook de informatie

aan burgers is cmciaal We willen mensen op tijd
en goed informeren zonder onrust te zaaien Dat

is tegenwoordig belangrijker dan ooit We leven

in een tijd waarin feiten soms onder druk staan

en waarin wetenschap soms wordt gezien als ook

maar een mening’ Terwijl we toetsbare feiten en

kennis juist zo hard nodig hebben om de uitda

gingen waarwe voor staan het hoofd te bieden

Terwijl wejuist aan onze wetenschappers zoveel te

danken hebben als het gaat om onze gezondheids

zorg

Sociale media zijn belangrijke spelers in de

discussie Online platforms zijn voor mensen

belangrijk om vragen te kunnen stellen en voor de

overheid zijn ze een prima middel om burgers te

informeren Maar de keerzijde is dat informatie

die online wordt verspreid niet zelden onjuist is

Bruno Bruins

Minister voor Medische Zorg en Sport
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Inleiding

et moet hebben plaatsgevonden in

de laatste weken van november en de

eerste weekvan december De spill-
over van een voorheen onbekend

coronavims van dier naar mens Aanvankelijk
verspreidde het vims zich onopgemerkt onder de

marktkoopmannen op de vismarkt van Wuhan

waar ook andere soorten dieren werden verkocht

En naar later bleek in hun gezinnen Totdat zoveel

personen ziekwerden dathetlokale ziekenhuis

alarm sloeg vanwege een groot aantal patienten die

met ernstige longontsteking opgenomen werden

Ongewoon omdat bij geen van hen een verwekker

van longontsteking kon worden vastgesteld en de

gebmikelijke behandelingen met een scala aan

antimicrobiele middelen geen effect hadden

Een team van het Chinese CDC Centersfor
Disease Control and Prevention in Beijing was snel

ter plaatse en binnen een week hadden Chinese

virologen de verwekker van de longontstekingen
geidentificeerd het bleek te gaan om een nieuw

coronavims verwant aan het SARS virus en beho

rend tot de groep coronavirussen die voorkomen

bij vleermuizen

Het vervolg van deze spillover van een micro

organisme van dier op mens en de transitie

van deze zoonotische ziekteverwekker naar een

humane pathogeen datvan mens op mens blijkt
over te gaan las iedereen daarna dagelijks in de

krant op het internet ofvia sociale media

China kampt met tienduizenden besmettingen
en is overgegaan tot draconische maatregelen om

de verdere verspreiding van het vims tegen te gaan

maatregelen die het leven van miljoenen mensen

ingrijpend raken Ookbuiten China en vanaf febru

ari in Europa met de grootste haard in noord Italie

veroorzaakt het nieuwe coronavims clusters van

besmettingen met name inlanden die via luchtver

keer intensief met China in verbinding staan

H

DoKttft

WlF CENT

ai mm L
rIk km

Infectieziekten zijn van alle tijden
Het verhaal van het nieuwe coronavims is het

verhaal van infectieziekten En van de gevolgen
van toenemende globalisering en mobiliteit nu

een uitbraak in een provinciemetropool in China

direct gevolgen heeft voor de gehele wereld Zo ste

ken nieuwe infectieziekten de kop op terwijl oude
infectieziekten een voortdurende inspanning vra

gen om ze niet te laten temgkeren Van het laatste

is mazelen een voorbeeld het vaccinatiepercentage\
kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 5
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liep de afgelopen jaren wereldwijd terug tot soms

onder het groepsbeschermingsniveau waardoor

het vims weervaste voet aan de grond kon krijgen
Ook in landen en zelfs werelddelen die eerder al

mazelenvrij waren verklaard waren veel ziektege
vallen met sterfte onder kinderen als gevolg Het

zijn slechts twee actuele voorbeelden waaruit dui

delijk wordt dat de bestrijding van infectieziekten

nog steeds actueel is

Door verbeterde huisvesting sanitaire voor

zieningen schoon drinkwater en veilige voeding
nam aan het einde van de i9de eeuw de impact van

infectieziekten af Deze ontwikkeling zette zich

versneld door dankzij de ontdekking van micro

biele ziekteverwekkers in de eerste helft van de

20de eeuw en doordat er effectieve vaccins en later

antibiotica beschikbaar kwamen Zo’n 50 jaar gele
den dachten velen dat infectieziekten definitief

bedwongen konden worden een naief optimisme
dat door de plotseling opduikende hiv aids epide
mie gelogenstraft werd

Infectieziekten zijn van alle tijden en het vraagt

een continue inspanning om deze ziekten in toom

te houden door veranderingen in ons gedrag de

inrichting van onze leefomgeving en vele andere

factoren waaronder ook de genoemde globalise
ring en mobiliteit Soms worden we enige tijd in

slaap gesust maar dat die zelfgenoegzaamheid

gevaarlijk is maakt dit nieuwe coronavims ons

pijnlijk duidelijk

dineren Altijd samen met de vele partners in de

infectieziektebestrijding en daarbuiten van GGD

artsen en arts microbiologen totdiergeneeskundi

gen en mathematisch modelleurs en van commu

nicatiemedewerkers tot internist infectiologen
In feite draagt iedere arts bij aan de infectie-

ziektebestrijding door alert te zijn en bijzondere

signalen te melden Zo is in Nederland een sterke

stmctuur voor infectieziektebestrijding opgezet

waarbij publieke gezondheidszorg en curatieve en

langdurige zorg een keten vormen met voldoende

sterke schakels om de uitdagingen van infectie-

ziekten aan te kunnen

Of het nu geheel nieuwe infectieziekten betref

fen ziekte X of oude bekende infectieziekten

die terugkeren in een nieuwe gedaante of een

ongewone resistentie ten toon spreiden in dit

Cahier Help ik ben besmet
’

van stichting Biowe

tenschappen en Maatschappij komen de verschil

lende facetten van infectieziekten en infectieziek-

tebestrijding aan bod

Rod Coutinho |10 2e 10 2e

enl

Sterke structuur infectieziektebestrijding
In Nederland is na de SARS uitbraakin 2005 het

Centmm Infectieziektebestrijding opgericht enbij
het RIVM ondergebracht CIb RIVM Dit Centmm

bestaat nu 15 jaar Een belangrijk onderdeel van
het CIb RIVM is de Landelijke Coordinatie Infec-

tieziektebestrijding LCI die opgericht in 1995

alweer vijfentwintig jaar bestaat en 24 7 beschik-

baar is om meldingen van infectieziekten op te

vangen en de bestrijding van uitbraken te coor

6 kwartaal 1 2020 help ik ben besmet
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In het ziekenhuis

drie spoedopnames

DE UITBRAAK

1
doorJim van Steenbergen

De eerste patient mag morgen weer

naar huis De andere patiente van vorige
week is nog te zwak Vorige week heeft ze

even op de intensive care gelegen maar is

nu weer terug op zaal Drie opnames met

dezelfde onbekende ziekte binnen zeven

dagen Is datniet veel Hetlumbaalvocht

is opgestuurd voor RNA en DNA analyse
maar het leverde nog geen bekende ziek

teverwekker

’s Middags tijdens het supervisie

overleg beaamt de neuroloog dat drie

patienten ongewoon is maar het kan

nog steeds passenbij de tijd van het jaar

“Vraag nog eens goed na waar deze men

sen zijn geweest in welk land en hoe lang

geleden” zei hij Anouk had dat allang

gevraagd en geen van de patienten is in

hetbuitenland geweest maar ze belooft

het nogmaals helemaal uit te vragen

s Avonds thuis zit het haar toch niet

lekker Ze zoekt het internet af naar de

virologische weekstaten Dat wist ze

nog uit haar tijd bij de microbiologen
in Zwolle Niks bijzonders inderdaad

Ze belt haar studievriendin Imke die na

wat omzwervingen als basisarts gekozen
heeft voor de publieke gezondheidszorg
en de opleiding tot profielarts infectie

ziektebestrijding bij een GGD volgt Moet

ze die drie patienten niet melden

“Ja zegt Imke “Zeker doen
”

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020

Anouk is nu mim een halfjaar zaalarts op

de afdeling Neurologie van het St Jans
dal in Harderwijk Hiervoor werkte ze

fulltime als microbioloog in opleiding in

het ziekenhuis van Zwolle Het schaarse

patientcontact het heen en weerreizen

en het fulltime werken braken haar op

Na de bevalling van de tweede is ze daar

gestopt en heeft ze gesolliciteerd op de

vacature in Harderwijk
Vorige week nam ze via de Spoed

Eisende Hulp SEH twee oudere patien-
ten op met een ziektebeeld van virale her

senontsteking Analyse van hetlumbaal-

vocht uit het ruggemerg wijst daar ook

op Meestal zijn dat in augustus enterovi

russen darmvirussen die via contact met

uitwerpselen worden overgebracht maar

die waren nu niet gevonden
De eerste patient van 73 jaar herkende

haar achternaam Haar grootvader ver

telde op de bridgeclub vaak vol trots over

zijn kleindochter Anoukwas de eerste

van de familie die ging studeren en arts

is geworden De andere patiente 69 jaar
zit op dezelfde bridgeclub Misschien heb

ben ze elkaar daar aangestoken Tijdens
de zaalronde blijkt dat er nog een patient
78 jaar methoge koorts hoofdpijn en

gewrichtspijn is bijgekomen een echte

Harderwijker gaat nooit op vakantie is

nooit ziek en altijd buiten en doet niet

aan bridge

Later zal uit onderzoek blijken dat er die

week 12 mensen met hetzelfde ziektebeeld

verspreid in Nederland werden opgeno

men en in de weken daarvoor ook al enke

len Landelijk worden negatieve laborato-

ry muitslagen ‘geen verwekker gevonden’
niet geregistreerd

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 7



370350

4

We zijn veroordeeld tot

samenleven met micro

organismen in voortdurend

evenwicht maar ook in

voortdurende onzekerheid

Voor achteroverleunen is

geen tijd Voor je het weet

zitten we midden in de

volgende epidemie
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I nfectieziekten

heb je nooit alleen

i

PROF DR EN PROF DR

en iniectieziekte ontvang je ongevraagd
en geefje ongemerkt aan een ander door

Een infectieziekte heb je nooit alleen Men

sen die lijden aan infectieziekten kunnen

dus een gevaar voor anderen vormen Bij behande

ling van infectieziekten speelt daarom naast zorg

voor het getroffen individu ook altijd een maat

schappelijke dimensie mee Dat begint al bij zijn of

haar directe omgeving

Als afwijkingen of klachten samengaan met een

infectie spreken we van een infectieziekte De

meeste infecties verlopen zonder verschijnselen
asymptomatisch Dan is alleen indirect door een

bloedtest vast te stellen dat iemand een infectie

heeft gehad bijvoorbeeld door specifieke antilicha

men aan te tonen of een andere uiting van cellu

laire immuniteit tegen de ziekteverwekker

Micro organismen omvatten vimssen bac

terien schimmels of gisten en parasieten ook

prionen worden er wel toe gerekend Ze verschillen

geweldig in grootte als een virus zo groot is als een

golfbal dan is een bacterie een zeewaardig zeil

jacht een schimmel een cruiseschip en kunnen

parasieten de grootte van een oceaan overspannen

De grootte zegt echter niets over de aanvalskracht

Zo is bijvoorbeeld het kleine niet met de micro-

scoop zichtbare griepvirus veel ziekmakender dan

de al met een kleine vergroting zichtbare darmpa
rasiet blastocystis
Ook verschillen micro organismen in opbouw

vimssen zijn voor hun vermeerdering geheel
afhankelijkvan de stofwisseling van lichaamscel

len maarbacterien parasieten en schimmels kun-

nen zich in het milieu vermeerderen en handha

ven los van de gastheer Dit heeft gevolgen voor de

overdracht van de micro organismen

E

Wat maakt een infectieziekte

Een infectie is de reactie van hetlichaam op de aan

wezigheid van micro organismen en ofhun gif
stoffen toxinen Er is dus een micro organisme
in het spel en een gastheer in dit geval de mens De

essentie ligt in de wisselwerking tussen beide De

uitkomst daarvan voor zover uiterlijk waarneem

baar vormt het ziektebeeld Soms betreft dit een

objectief meetbare afwijking zoals koorts of een

huiduitslag Vaak gaat het om subjectieve klachten

gerelateerd aan ofwel de plaats van infectie zoals

pijn in de flank bij nierbekkenontsteking ofwel

algemene verschijnselen als vermoeidheid en

spierpijn
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Overal micro organismen
Op en in het lichaam bevinden zich grote aantallen

micro organismen De darmen met 200 vierkante

meter het grootste lichaamsoppervlak longen
30 50 m2 huid 2 m2 bevatten de meeste bacterien

in totaal circa 1014 Dat is evenveel als het totale

aantal lichaamscellen Het aantal genen datbij ver

tering van voedsel in de darmen helpt is 100 keer

vakervan bacterien afkomstig dan van de mens

Bacterien op de huid worden overal aangetroffen
maar grote aantallen bevinden zich in de oksels

bilnaad en spleet en tussen de tenen Hun aantal is

schrikbarend hoog circa 108 9 en toch nemen ze

minder volume in dan een suikerkorreltje
Onder de aanwezige bacterien bevinden zich

potentieel ziekmakende pathogene micro

Hoe El Nino het hantavirus aanwakkerde

PROF DR

Het Four Corners reservaat ligt
in het dorre woestijngebied
tussen Colorado Utah Arizona

en New Mexico In mei 1993

werd een slapend stadje in

dit reservaat van de Navajo
indianen opgeschrikt door een

mysterieuze dodelijke uitbraak

Een aantal weken eerder kreeg
een jonge Navajo vrouw spier

pijn koorts en een droge hoest

Zij voelde zich kortademig
In het plaatselijke ziekenhuis

toonde een rontgenfoto van

de borst een longontsteking
en shocklong Een dag later

overleed ze

Kort daarop voelde haar partner
een getrainde marathonloper een

griep opkomen Toen hij koorts

kreeg gaf zijn arts gealarmeerd
door de overeenkomst van klach

ten met zijn overleden vrouw

hem antibiotica en een antiviraal

middel tegen influenza De dag
dat zijn echtgenote begraven zou

worden in Gallup een klein uurtje

rijden van hun trailer werd hij
toenemend kortademig Tijdens
de reis verslechterde zijn situatie

zo snel dat hij overleed voordat

hij Gallup had bereikt

De broer van zijn overleden

vrouw was met zijn echtgenote

uit Seattle overgekomen voor de

begrafenis Om hem te steunen

logeerden zij in de trailer van hun

zwager Ook de broer voelde een

griep opkomen IJlings werd de

man overgebracht naar Albuquer-

que waa r een intensive care voor

handen was Voor hem bleekdit

niet nodig hij herstelde voor zijn

echtgenote was de intensive care

haar redding Zij voelde wakende

aan zijn ziekbed eveneens een

griep opkomen en werd binnen

enkele uren ernstig kortademig
Viervoorheen kerngezonde

jonge individuen hadden een

onbekende ziekte opgelopen die

bij de helft van hen fataal was

afgelopen

onverklaarde shocklong En vele

andere volgenden in de weken

daarna

Hypothesen omtrent regio

gebonden oorzaken zoals

longpest werden getoetst en

verworpen Bloed en weefselbi

opten die werden opgestuurd
naar Atlanta voor geavanceerde
moleculaire testen brachten

uitsluitsel de ziekteverwekker

was een hantavirus Het bleek

te gaan om een voorheen onbe

kend subtype later aangeduid
met de naam Sin Nombre

Terugkijkend bleek het virus a I

in 1959 slachtoffers te hebben

gemaakt in hetzelfde gebied
Het betrof echter sporadische
individuele gevallen die aan de

aandacht van de gezondheids
autoriteiten waren ontsnapt
Verder onderzoek maakte

duidelijk dat het hantavirus

aanwezig was in een muizen

soort de Peromyscus manicu

latus en dan vooral de man

netjes die het op soortgenoten

overdroegen door beten tijdens

In Noord Amerika is de hertmuis Peromyscus maniculatus een van de

meest voorkomende knaagdieren Deze muizen kunrnen het hantavirus

overbrengen naar de mens Ziekmakende muizen

Een groep medische detectives

van de Centersfor Disease Control

and prevention CDCs in Atlanta

streek neer in deze uithoek van de

Verenigde Staten Binnen enkele

dagen werden nog meer patien
ten opgespoord die recent na een

griep’ gestorven waren aan een

Jt ifSHs 7
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organismen maar deze zijn in minderheid naast

de vele onschuldige en vaak zelfs nuttige soorten

Tezamen kunnen bacterien op en in hetlichaam

meer dan een kilo wegen en worden ze aangeduid
als het microbioom Over de aanwezigheid van

gisten of schimmels virussen en parasieten op de

huid is minder bekend Deze vormen ook onder

deel van het microbioom

Verdediging en aanvalskracht

Veel infecties worden veroorzaakt door de micro

organismen die hetlichaam koloniseren De

infectie berust dan op een tijdelijke verstoring
van de barrierefuncties of afweer van de gastheer
Voorbeelden zijn een steenpuist veroorzaakt door
de neus en huidbacterie Staphylococcus aureus na

verstopping van een haarzakje een longontsteking
door mondbacterien na verslikken van speeksel

aspiratiepneumonie een wondinfectie door de

keelbacterie Streptococcus pyogenes of een blaas

ontsteking door de darmbacterie Escherichia coli

wanneer de urine te lang in de blaas blijft staan
Bacterien op en in ons lichaam maken gebraik

van de mogelijkheid die hen geboden wordt en

dergelijke infecties noemen we opportunistische
infecties Als weinig micro organismen in staat

zijn onder alle omstandigheden iemand ziek

te maken spreekt men van strikt1 pathogenen
Hieronder vallen onder meer Clostridium tetani dat

door uitscheiding van een toxine de ziekte tetanus

veroorzaakt het ebolavirus en het waterpokken
virus Heb je tegen deze ziekteverwekkers geen

immuniteit opgebouwd door vaccinatie of doorge
maakte ziekte dan wordje na blootstelling vrijwel
zeker ziek Blootstelling aan dergelijke pathogenen
gebeurt door inname van besmet voedsel direct of

indirect huidcontact met een besmette omgeving
of via ingeademde lucht

Per dag wordt er 10 000 tot 20 000 liter lucht

met de daarin aanwezige micro organismen
ingeademd In de luchtwegen zorgt een slik en

hoestmechanisme samen met het dunne slijm

laagje dat door trilharen op de luchtwegcellen
als een rollend tapijt naar boven wordt getrans

porteerd ervoor dat de lagere luchtwegen zo

goed als steriel zijn Bacterien en virussen kun-

nen in aerosoldruppelljes worden ingeademd De

vochtigheidsgraad en grootte van de druppeltjes
bepaalt of deze neerslaan in de neus en keelholte

partikels van 10 om of groter of in de bronchien

was het gevolg van een veel ingrijpen
der en alomvattend klimaatsysteem
El Nino Dit is de periodieke verschui

ving van warm oppervlaktewater van

Indonesie naar de kust van Peru met

stormen en regens tot gevolg tot in

de Verenigde Staten El Nino veroor

zaakte neerslag in de dorre woestijn
de pijnbomen bloeiden op en gaven

een rijke oogst aan pinon pijnboom

nootjes de muizenpopulatie besmet

met het hantavirus nam toe en trok

door het daaropvolgende voedselte

kort naar de verblijfplaatsen van de

mens de daaropdwarrelende keutels

zorgden voor een ontluikende infectie

met hantavirus bij de mens

Dit is een voorbeeld van een uit

braak zoals er ongetwijfeld nog vele

zullen volgen Ziekmakende micro

organismen liften immers simpelweg
mee met de ontelbare mogelijkheden
om contact met te maken met de

mens en zijn bijzondere gedrags en

voedingspatronen in een dynamische

complexe omgeving

strijd om partners en territorium De

geTnfecteerde muizen bleven gezond
maar scheiden het virus in urine en

keutels uit De slachtoffers had

den waarschijnlijk stof met virus in

gedroogde keutels en urine inge-
ademd bijvoorbeeld bij schoonvegen
van hun trailers

Vruchtbare regen

Maar waarom was de uitbraak juist nu

ontstaan Het antwoord lijkt eenvou

dig Het contact tussen de muizen

en de mens was sterk toegenomen
zodat de kans op overdracht toenam

De muizenpopulatie was dat jaar ver

viervoudigd nadat de lokale vegetatie

overvloedig had geprofiteerd van een

ongebruikelijke periode van neerslag
in het dorre woestijngebied De pinon

pijnboomnootjes een belangrijke
voedselbron van de muizen waren

aanvankelijk in overvloed aanwezig

geweest In de voedselschaarste die

daaropvolgde gingen de muizen op

zoek naar een andere voedselbron en

vonden dat in en rond de woningen
van de Navajo indianen

De ongewone hoeveelheid neerslag
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Stoomschepen brachten mazelen naar Fiji
PROF DR

Mazelen is een zeer besmette worden daarom alle kinderen op

lijke infectieziekte die iedereen i jarige leeftijd tegen mazelen

al vroeg in het leven tegenkomt gevaccineerd
vandaar kinderziekte’ en

daarna levenslange bescher

mingbiedt In Nederland

den gehad met dit virus In een

dergelijke situatie is iedereen

van jong tot oud gevoelig voor

het mazelenvirus en kan een

uitbraak grote sterfte veroorza

ken Dit was de situatie op de

Fiji eilanden rond 1900

Op de eilandengroep had men

arbeidskrachten voor de suiker

rietplantages nodig Daarvoor

brachten tussen 1879 en 1916

87 schepen in totaal circa

61 000 contractarbeiders van

India naar de Fiji eilanden De

eerste jaren gebeurde dit met

relatief kleine zeilboten maar

vanaf 1884 werd steeds vaker

gebruik gemaakt van snellere

en grotere stoomboten

Vanwege langdurige perioden
van windstilte in de Torres

Straat moesten zeilboten

onderlangs Australie varen en

hadden drie maanden nodig
om Fiji te bereiken Stoom-

schepen konden de kortere

route nemen en legden de reis

in krap een maand af Daarbij
kwam dat de ruimere stoom-

schepen 00k meer Indische

migranten konden vervoeren

Deze technologische vooruit

gang in vervoer van contract-

arbeiders had onbedoeld dra

matische consequenties voor

de oorspronkelijke bevolking
van de Fiji eila nden er brak

Nog niet zo lang geleden waren

er nog geTsoleerde groepen

mensen die geen contact had

persisterende gevallen
mazelen bij aankomst

gevallen van mazelen bij
vertrek maar niet bij aankomst

geen gevallen van mazelen

reis per

stoomboot

aantal contract

arbeider

van de b

De transmissie van mazelen van India naar Fiji
tussen 1879 en 1916 ging per stoomschip

sop elk

oten

P
reis per
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De Torres Straat bevindt zich tussen Australie en Papoea Nieuw Guinea Schepen die bij vertrek uit Calcutta en

Madras al reizigers met mazelen aan boord hadden zijn aangegeven met grotere cirkels rode cirkels betreffen

schepen waar het mazelenvirus bij aankomst in Fiji nog steeds rondwaarde en zo een uitbraak onder de

oorspronkelijke bevolking in Fiji konden veroorzaken naar Cliff Haggett en Smallman Raynor 2000

en longblaasjes partikels van 0 2 5 om Toch

gaat het meestal goed Bij veel gezonde personen

wordt Haemophilus influenzae in de keel op het

slijmvlies aangetroffen Bij slechts een minder

heid van gekoloniseerde personen treedt een

luchtweginfectie op met deze bacterie en dan

vaak pas na een virale infectie die het slijmtrans
port tijdelijk verstoord heeft
Wat bepaalt nu of een infectie zichtbaarwordt

Naast tijdelijke verstoring van de barrierefuncties

of afweer van de gastheer is dat de aanvalskracht

van het micro organisme 00k wel aangeduid met
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waarin een infectie optreedt een essentiele rol

Deze bepaalt of micro organismen zich in vol

doende aantal vermenigvuldigen en de gastheer
bereiken De omgeving en medisch handelen

beinvloedt ook de balans tussen aanvalskracht

van micro organismen en gastheerafweer Denk

aan de voedingstoestand maar ook afweeronder

drukkende geneesmiddelen of operaties waarbij
de natuurlijke verdedigingslinie van de huid

doorbroken wordt

Aan elke infectie en infectieziekte ligt een sce-

nario een unieke keten van gebeurtenissen ten

grondslag Een script dat aanvangt in de buiten

wereld en tot een wisselwerking tussen ongenode
gast en gastheer leidt waama aanvalskracht van

het micro organisme en gastheerweerstand bepa
len of de infectie uitloopt op een infectieziekte en

zo ja hoe emstig deze zal verlopen Een samenloop
van omstandigheden die of tot een enkel ziekte

geval of een grootschalige uitbraakleiden En voor

micro organismen is elk moment zo n samenloop

Uiteindelijk wint het micro organisme altijd de

strijd omdat deze zich al voor het ontstaan van

ziekte heeft weten te verspreiden

mazelen ult Een ziekte waarmee

de oorspronkelijke bevolking nog
niet eerder contact had gehad en

die hun aantal zou decimeren

sische eilanden Toch brak eind

2019 op de eilandstaat Samoa nog

een grote mazelenepidemie uit

meer dan 3 000 van de 200 000

bewoners waren besmet Door

vaccinatietwijfel was de dekkings

graad teruggelopen tot 60 Een

grote groep niet gevaccineerde
kinderen op het eiland werden

nu voor het eerst met mazelen

geconfronteerd met meer dan 60

doden tot gevolg

Wat was het geval
Als een stoomschip uit Calcutta

of Madras vertrok met een geval
van mazelen onder de opvaren

den dan had het virus maartwee

tot maximaal drie generaties van

mazelengevallen nodig om zich te

handhaven tijdens de reis en bij
aankomst in Fiji nog te circuleren

Lang niet alle migranten had

den namelijk al mazelen gehad

Op zeilboten was dat vijf tot

zes generaties en ging het om

een kleiner aantal personen Zo

vertrokken negen van de dertig

zeilschepen met mazelengevallen
uit India en 15 van de 57 stoombo

ten Acht stoomschepen die in Fiji
arriveerden terwijl het mazelen

virus nog circuleerde onder de

opvarende contractarbeiders ver

oorzaakten een mazelenuitbraak

Tegenwoordig is een betrouwbaar

en veilig vaccin tegen mazelen

beschikbaar ook op de Polyne

Ook al hollen we we lopen altijd achter

Micro organismen kunnen in vergelijking tot de

mens razendsnel vermeerderen Bij deze vermeer

dering ontstaan geregeld kleine foutjes zoge

naamde mutaties in het erfelijk materiaal DNA of

RNA Soms worden deze mutaties opgewekt door

veranderingen in de omgeving of in de hitte van

de strijd met de gastheer Deze mutaties kunnen

leiden tot subtiele veranderingen in de eiwitten

waarvoor ze coderen Verliest zo n veranderd eiwit

zijn functie dan zijn de nakomelingen van het

micro organisme niet of minder levensvatbaar

Soms biedt de verandering een overlevingsvoor
deel en komen er veel nakomelingen
De mens is hier emstig achtergesteld en kan

niet vertrouwen op een dergelijk evolutionair

virulentie een eigenschap waarin ziekteverwek

kers onderling sterk verschillen

Ongenode gast gastheer en omgeving
Naast de wisselwerking tussen micro organisme
en gastheer speelt de context de omgeving
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Bhagwan en de testuitbraak

■mDR

September 1984 sloegen de

regionale microbiologische
laboratoria aan de westkust

van de Verenigde Staten ter

hoogte van Portland groot
alarm In een korte periode
werd bij patienten uit de stad

The Dalles Wasco County

Oregon meer dan twintig keer

Salmonella Typhimurium in de

waterige ontlastingaange
troffen Een paar jaareerder
was deze regio al groot in het

nieuws toen volgelingen van

de Indiase guru Bhagwan Shree

Rhajneesh daareen boerderij
met een groot stuk grond koch

ten om er hun hoofdkwartier

genaamd Rajneeshpuramte

vestigen
S Typhimurium is weliswaar

een bekende veroorzaker van

voedselgerelateerde diarree

maar hier was meer aan de

hand Uitgebreid onderzoek

van de lokale GGD Oregon
Health Division Portland

en Amerikaanse RIVM CDC

Atlanta toonde twee ziektegol
ven van in totaal 751 patienten
alien veroorzaakt door dezelfde

Salmonella Typhimurium
Om de bron te achterhalen

hebben de omgevingsdienst
en de nationale voedsel en

warenautoriteit alle achten

dertig restaurants in de stad

onderzocht Vooral klanten

van salade bars waren ziek

geworden Alle medewerkers de

keukens de toeleveranciers van

de betreffende restaurants en

00k de drinkwatersystemen in

de stad werden doorgelicht Zelfs

de misdaadonderzoeksdienst

FBI werd ingeschakeld voor wat

bleek de eerste grote bioterroris

tische aanslag in de Amerikaanse

geschiedenis
Pas een jaar later werd in mate

riaal afkomstig uit het labo

ratorium van de sekte precies
dezelfde Salmonella Typhimurium

aangetroffen Volgelingen van

Bhagwan hadden de commerci

eel verkrijgbare S Typhimurium

gewoon besteld en in hun eigen
lab vermeerderd Hun plan was
om zoveel mogelijk mensen

uit The Dalles op de dag van

de lokale verkiezingen voor de

Districtsraad ziek te maken Door

zelf gezond te blijven samen met

veel geworven volgelingen onder

daklozen hoopte ze de samen

stelling van de raad te bei nvloe

den en eindelijk goedkeuring voor
hun nieuwbouwte krijgen De

‘kleine’ salmonella uitbraak was

slechts een test

In maart 1986 zijn twee volge-

lingen van Bhagwan hiervoor

veroordeeld tot vier en een half

jaar gevangenschap Een van de

twee was Sheela Silverman Ma

Anand Sheela de rechterhand

van Bhagwan en bedenker van

het plan

5
v

I
r

1

i
V

J»

Het plan is echter nooit uitge
voerd De gemeente bepaalde dat

de nieuwe medebewoners van

Rajneeshpuram niet mochten

stemmen en verhinderde daar

mee het beoogde effect van de

aanslag Het onderzoeksverslag
van de epidemie en de zoektocht

naar de bron werd pas in 1997

gepubliceerd in wetenschappelijk
medisch tijdschrift Journal of the

American Medical Association

De Chuck Wagon Lounge in The

Dalles in Oregon ten tijde van de

Salmonella uitbraak veroorzaakt

door aanhangers van Bhagwan
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Twee jongens gevaccineerd
en niet gevaccineerd Allan

Warner 1901

De jongens zijn beiden

blootgesteld aan de pokken
De jongen rechts is gevac

cineerd De arts Allan Warner

nam deze foto in het

Leicester Isolation Hospi-
tal in Engeland Hij wilde

angst en misvattingen over

vaccinatie bij het publiek

wegnemen door de gevolgen
van de pokken in beeld te

brengen

fit pi

m l

WlSj
m

T

W
fv

I 11 \
mechanisme Hetaantal mensengeneraties in vijf

miljoen jaar komt overeen met het aantal bacterie

generaties in 10 20 jaar Bacterien kunnen zich in

een halfuur delen en vermeerderen

Hetlijkt een op voorhand verloren race De in

2008 overleden microbioloog en Nobelprijs laureaat

Joshua Lederberg vatte debijna onmogelijke opgave
micro organismen voor te blijven fraai samen

toen hij zei dat de mensheid niet veel anders in de

aanbieding had dan Its Our Wits versus Their Genes

Micro organismen zullen ons blijven verrassen daar

waar en op een moment dat dit het minstverwacht

wordt In dit verband wordtwel verwezen naar de

vertelling Through the Looking Glass van de mathema

ticus Lewis Caroll In dit boek constateert de Rode

Koningin na een uiterst vermoeiende renpartij
Nowhereyou see Alice it takes all the runningyou can

do to keep in the same place”

Infecties en infectieziekten treden op bij ver

storingen van het fragiele ecologische evenwicht
tussen micro organismen en gastheer door de

wijze waarop wij onze fysieke en biologische

omgeving veranderen Een instabiliteit die soms

op dramatische wijze zichtbaar wordt in een uit

braak door ’ongelukkige samenloop van omstan

digheden We zijn veroordeeld tot samenleven

met micro organismen in voortdurende onrast

en hebben niet eens de mogelijkheid het podium
zelfs al is het maar voor even te verlaten
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De fascinatie voor

infectieziekten

De geschiedenis toont hoe belangrijk de maat

schappelijk context is bij wereldwijde uitbraken

vanbijvoorbeeld de pest vogelgriep en de recent

in de belangstelling staande coronavirussen

SARS MERS en Covid 19 Interessantis dat al

deze genoemde micro organismen zich hebben

ontwikkeld uit minder ziekmakende varianten

die aanvankelijkbij dieren voorkwamen

et fragiele ecologischeevenwicht
tussen micro organismen gastheer en

omgeving en de dynamiek hierin door

veranderingen in de fysieke en biologi
sche omgeving is genoeg reden voor een levens

lange fascinatie Maar dit complexe argument

geldt vooral voor professionals
Toch doen infectieziekten de gemoederen

onder de bevolking hoog oplopen Wat ligt hier

aan ten grondslag Veel scheldwoorden grijpen
terug op infectieziekten van ‘vuile tyfushond’ en

je kunt de klere cholera krijgen tot ‘teringlij
der’ tuberculose een pesthekel’ pest en ‘klap

loper’ lepra Verwensingen waarwe ons over

opwinden 00k al komen de ziekten waarnaar de

scheldwoorden verwijzen allang niet meer voor

in Nederland Blijkbaar zijn die verwensingen
onbewust verbakken in onze traditie en tot voor

oordeel ontaard

H
SARS en de Swifter Duster

PROF DR

Eind 2002 traden in China de eerste

gevallen op van SARS Severe Acute

Respiratory Syndrome in de provincie

Guangdong nabij Hongkong Het

betrof een ernstige in circa 10 van

de gevallen direct levensbedreigende

longontsteking veroorzaakt door een

nieuw type coronavirus Het corona

virus afkomstig van vleermuizen was

naar de mens verspreid via civetkatten

die op voedselmarkten worden verhan

deld De longinfectie bleek van mens

op mens besmettelijk en verspreidde
zich naar Hongkong en vanuit deze

metropool naar Vietnam Canada en

andere landen

In Hongkong woedde de ziekte drie

maanden besmette 1755 personen en

kostte aan 296 van hen het leven De

epidemiologische curve van de SARS

gevallen in Hongkong maakt duidelijk
dat twee lokale uitbraken veel invloed

hadden op het totale aantal gevallen
een uitbraak bij het Prince of Wales

ziekenhuis en bij het appartementen

complex Amoy Gardens Bij de uitbraak

in dit complex speelt de Swiffer Duster

een opmerkelijke rol

Wat was het geval
Een dialysepatient die in het Prince of

Wales ziekenhuis met SARS besmet was

geraakt woonde in een appartement

hoog in het Amoy Gardens complex
Naast luchtwegklachten had hij een

aantal dagen aaneen heftige diarree

Veel van de personen die in het Amoy
Gardens complex besmet raakten

woonden min of meer direct onder deze

persoon

Het Chinese gezondheidsrapport toont

hoe in het appartementencomplex de

afvoer rood van de toiletten naar de

rioleringsbuizen geel lopen die aan de

buitenzijde van het complex recht naar

beneden liepen Ook de afvoerputjes van

de douche en de vloer naast de douche

komen uit op de rioleringsbuizen elk

keurigvia een waterslot groen Toch

klaagden veel bewoners al langer over

een rioollucht in hun doucheruimte

Uit gemak waren de bewoners in plaats
van nat moppen en naspoelen op droog
schoonmaken met de Swiffer Duster

overgegaan De gezondheidsdienst
ontdekte dat hierdoor het waterslot

van de vloer naast de doucheruimte

vaak droogviel iets dat de stank in

Wegvallen van zekerheden

Veel van de maatschappelijke onrust wordt ver-

oorzaakt door de angst om getroffen te worden

door nieuwe’ micro organismen die door gene

tische veranderingen een sterkere aanvalskracht

hebben gekregen en zich razendsnel kunnen

verspreiden Men vreest wereldwijde uitbraken

en veel slachtoffers niet alleen ouderen of men

sen met een verzwakte afweer maar ook gezonde
jonge mensen in de kracht van hun leven De

opgebouwde zekerheden in het leven vallen dan

plotseling weg en er is weinig tegen te doen En

als het dan onduidelijk is waar de ziekte van

daan komt en hoe die wordt overgedragen is het

aantrekkelijk om het in verband te brengen met

bepaalde bevolkingsgroepen veranderde leef en

milieuomstandigheden ongunstige stand van de

planeten of het te zien als een ‘straf van god’
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Pesthuizen

De pest of zwarte dood genoemd naar de zwarte

zweren die op hetlichaam ontstaan bij een infec

tie door de bacterie Yersiniae pestis is vermoedelijk
in de I4e eeuw in Europa geintroduceerd in Sicilie

via Genuese schepen met besmette ratten Men

schat dat door de Zwarte Dood 1347 1351 een

derde deel van alle Europeanen destijds enkele

tientallen miljoenen het leven liet De bacterie

die dit ziektebeeld veroorzaakt is via een gene
tische verandering ontstaan uit de vooral bij

knaagdieren voorkomende Yersiniae pseudotu-
berculosis

Er was geen wetenschappelijk onderzoek maar

er werden wel veel hypotheses gevormd over

de verspreiding Omdat de verspreiding vooral

de doucheruimte verklaarde de

doucheruimte stond immers in

ze douchten ging de ventilator in de

ruimte aan om de douchestoom naar

buiten te leiden maar hierdoor werd

00k lucht aangezogen uit de cen

Hetwas niet alleen de stank die van trale rioolbuisvia de drooggevallen
buiten naar binnen drong Wanneer watersloten En met deze lucht in een

aantal gevallen klaarblijkelijk 00k

feces aerosolen met SARS virus

van de buurman enkele etages
boven henl Het leiddetot 321 geval-
len van SARS in het private Amoy
Gardens complex

rechtstreeksen open contact met

de rioleringsbuis

het waterslot voorkomt het binnendringen
van geuren en vectoren

zonder waterslot kunnen geuren en

vectoren binnendringen

\ \ J afvoerbuis

\ 1
^\van het toilet

P afvoerbuis

Tis^van het vloerputje

vC^toNet^v^

afvoerbuis

\yan het toilet

afvoerbuis

S^van
het vloerputje

centrale

rioolbuis

centrale

rioolbuis

waterslot

fill 5 5

waterslot is

opgedroogd

afvoerpijp badkamer keuken [ZTJ afvoerpijp toilet centrale rioolbuis ontluchtingsbuis
—» stroomrichting afvalwater — toegang voor binnenkomst van geuren en vectoren

De route van besmetting na introductie van de Swiffer Duster het droogvallen van het waterslot

van de vloerafvoer van de doucheruimte speelde een essentiele rol
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Wereldnieuws

Communicatiesystemen spelen vandaag de dag
een grate rol in de maatschappelijke reactie op

een uitbraak Duurde het in de middeleeuwen

maanden voordat we op de hoogte waren van grate
uitbraken in bijvoorbeeld Azie tegenwoordig zijn
ldeine uitbraken al via enkele minuten wereldwijd
bekend via intemetmeldingen Twitter en worden

de berichten bovendien vaakvoorzien van des

kundig en minder deskundig commentaar Zo kan

het gebeuren dat een nog relatieve kleine uitbraak

van een nieuw coronavirus in de stadWuhan in

China met nog maar zo’n 60 patienten via internet

wereldwijd al tot grote maatschappelijke onrust

leidde Dit dwingt vervolgens de autoriteiten open

heid van zaken te geven en snel maatregelen te

nemen zoals de ontwikkeling van snelle diagnos
tische testen en het instellen van controles van

reizigers die klachten ofsymptomen hebben op

bijvoorbeeld vliegvelden

WJF|
WBk
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■
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via patienten met duidelijke ziekteverschijnse
len plaatsvond werden er speciale pesthuizen

gebouwd waar pestlijders werden verzorgd door
via de overheid aangestelde pestmeesters die een

snavel masker droegen De snavel was gevuld met

kruiden die de pestbacterie moesten tegenhouden
De Rooms Katholieke kerkbenoemde een aan

tal pestheiligen die werden aangeroepenbij de

bestrijding De pandemie ontwrichtte de samen

leving en er ontstonden grote bevolkingsverplaat
singen met ontvolkte steden die ookleidden tot

economische en sociale onrust

Gravure van Jan Luyken
1695 1705 Een straatbeeld

van een stad die door pest

geteisterd wordt Overal

liggen dode en zieke

mensen Op de voorgrond

probeert een man een

stervende pestlijder wat
water te geven

Vieze mensen en vies vocht

Lijders aan infectieziekten dragen infecties over op

hun medemens het heeft dus zeker 00k voordelen

voor de overleving van de soort om hen vies’ te

vinden en buiten de maatschappij te plaatsen zoals

bijvoorbeeld in pesthuizen zie 00k hoofdstuk 7

Stigma Het standpunt is bovendien niet helemaal

publieksvoorlichting Artsen

gebruikten de moulages om

bijzondere ziektebeelden

vast te leggen of om het

grote publiek uitieg te geven
over besmettelijke ziekten

Deze moulage van builenpest
is gemaakt tijdens de derde

pandemie van de pest die

wasmouiages waren vooral in vanuit China tussen 1855 en

de igde en begin 20ste eeuw 1959 over de wereld raasde

een belangrijk onderdeel van Builenpest is een bacteriele

het medisch onderwijs en infectieziekte die zonder

behandeling in ongeveer

de helft van de gevallen in

de bloedbaan terechtkomt

en een dodeiijke bloed

vergiftiging kan veroorzaken

De ziekte is tegenwoordig

goed te behandelen met

antibiotica

Moulage Pest uit de collectie

van Rijksmuseum Boer

haave en gemaakt door het

Pathoplastisches Institut

G m b H 1910 1920 Dresden

Medische wasmouiages zijn
driedi mensionale afdrukken

van patienten met specifieke
ziektebeelden Deze0
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Tenslotte is de onzichtbaarheid van die genie
pige besmetters een factor die schrik en vrees aan

jaagt Virussen en bacterien kun je niet zien maar

je kan er wel binnen luttele uren aan bezwijken
Wie kan je nog vertrouwen tijdens een uitbraak

als je niet kan zien wie besmet is Zo appelleren
uitbraken aan onze diepste angsten En moeten

we wel constateren dat niet alleen het infecterend

micro organisme dat van vies houdt maar ook

de geinfecteerde in onze ogen een soort morele

afkeuring verdienen Een teringwijf en ‘klerelij
der’ zijn niet de figuren die vanwege hun besmet

telijke ziekte een aanspraakop ons mededogen
kunnen doen Het kan haast niet anders dan dat

zij hun ellende aan zichzelf te wijten hebben En

inderdaad zo wordt nog wel eens tegen infecties

aangekeken wie er aan lijdt heeft de ziekte door

zijn of haar vieze gedrag zichzelf aangedaan Vies

poetsen stigmatisering Is meerillustratievan

maatschappelijke context nog nodig Gelukkig
biedt de internist Heijmans van den Bergh hoog
leraar in Rotterdam Groningen en Utrecht en

pater familias’ van de interne geneeskunde in

Nederland uitkomst toen hij opmerkte “lets is pas

vies als het zit op een plaats waar het niet hoort”

Plague dress 2018 Anna

Dumitriu Dat de pest in

de 2iste eeuw nog steeds

een bijzondere klank heeft

toont deze ‘Pestjurk’ die in

de stijl van de zeventiende

eeuw is gemaakt van ruwe

zijde De kunstenaar verfde

de jurk met walnootschillen

als verwijzing naar het

gebruik van walnoten bij
de behandeling van de pest

destijds Lavendel moest de

ziekte op afstand houden

De historische borduursels

op de jurk heeft de

kunstenaar geYmpregneerd
met het DNA van de

Yersinia pestis bacterie

pest Dit DNA haalde ze

uit gedode bacterien in

het laboratorium van de

National Collection of Type
Cultures in het Verenigd

Koninkrijk
Dit kunstwerk is tijdens de

tentoonstelling ‘Besmet
’

te zien in Rijksmuseum
Boerhaave in Leiden

wfa
uE
A ii
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a

ongerechtvaardigd aangezien hygiene nog steeds

onder de belangrijkste bestrijdingsmiddelen van
infectieziekten wordt gerekend Wanneer wij aan

mensen het concept vies en schoon doeltreffend

bijbrengen kunnen ze daar een aanzienlijk voor
deel uit trekken

Ook het vocht waarmee een infectie wordt over

gedragen vinden we vaak vies Bij de rochelende

medemens blijven we graag uit de beurt een kok

die zijn handen niet wast na toiletbezoek zien we

niet graag voor ons koken ook het lauwe vocht

dat in vakantieoorden te lang in onfrisse waterlei

dingen heeft gecirculeerd is beter te vermijden
Al die bacterien virussen en parasieten die van

dit vieze vocht houden moeten dus ookzelfwel

vies zijn
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‘Ze vonden me bij
het ziekenhuis een

wandelende tijdbom
Maar vrijdagliep dekoorts op totbijna 40°C Met

het weekend voor de boeg wilde ik toch even naar

de huisartsenpost Ze testten haar op malaria maar

dat was het niet Omdatwe net terug waren uit een

tropisch land mocht Astrid niet mee naar huis Ze

wilden verder zoeken Haar koorts liep ondertus

sen op naar bijna 41 °C
”

Thuis speurde Jaap het internet af Hij kwam uit

op ebola dat veroorzaakte ongeveer dezelfde ver

schijnselen Later belde het Elkerliek ziekenhuis of

hij direct kon komen “Ze dachten aan drie moge

lijke oorzaken hetlassavirus een leptospirose
bacterie of het Marburgvirus Omdat ze voor deze

virusinfecties niet toegerust waren moest Astrid

direct per ambulance naar het LUMC in Leiden
”

Jaap reed in een waas in zijn auto erachteraan

Onderweg belde zijn zwager “Hij las op het

internet datje het Marburgvirus kon krijgen van
vleermuizen Hij vond dat grappig maar wist niet

dat wij in Oeganda in een vleermuizengrot waren

geweest Ooklas hij voor dat 80 van de gevallen
deze infectie niet overleefde

”

In shock kwam Jaap
in Leiden aan

doorl 10 2e

werd na hun vakantie in Oeganda ernstig ziek

Ze Meek besmer met het Marburgvirus hiervoor is net als bij ebola geen

behandeling beschikbaar

De vrouw van 10 2e

I 53 en Astrid Joosten 41 houden

an reizen naar verre landen In zomer

at Oeganda op het programma Hier

bg berggorilla’s te zien een diersoort

die op dat moment op uitsterven stond Ze boe

ken een groepsreis bij een ldeine reisorganisatie
“N aast berggorilla’s lieten ze ons 00k zien hoe het

er in zo’n land aan toe gaat Zo bezochten we een

pygmeestam die het oerwoud was uitgezet om de

berggorilla’s meer ruimte te bieden en een ver

vallen school waar vooral weeskinderen werden

opgevangen
”

begint Jaap zijn verhaal

Ze bezoeken 00k de Python Cave een grot vol

met Egyptische fruitvleermuizen en pythons Hij
weet het nog goed het was een bizarre plek “Op
afstand voelden we de warmte toestromen en

hoorden enorm gekrijs Het was een grote grot
waarin je rechtop kon lopen Aan het plafond hin

gen ontelbare vleermuizen ons aan te kijken De

rotsachtige bodem eronder plakte van de uitwerp
selen We moesten ons soms even vasthouden aan

een rotsblok om niet uit te glijden
”

10 2e

Coma

Astrid lag in een van de twee speciale isolatieka

mers van het LUMC “Ik verbleef00k in het zieken-

huis en mocht vrij rondlopen Maar dat vonden

ze erg vervelend Voor hen was ik een wandelende

tijdbom Daarom moest ik twee keer per dag mijn
temperatuur meten en als die maar een paar tiende

hogerwas moest ikdat melden
”

In Leiden had Astrid medicijnen gekregen tegen

de leptospirose bacterie maar die sloegen niet aan

Hoge koorts

Woensdag een paar dagen na hun thuiskomst

kwam Astrid ziek thuis van haar werk “38 5°C

koorts niet iets waar je direct ongerust van wordt

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet20
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Voor de virusinfecties waren geen medicijnen Het

enige wat het ziekenhuis kon doen was maatre

gelen nemen om haarlijden te verminderen en

haar te ondersteunen totdat haar eigen afweer zou

overwinnen Dinsdagmiddag gaf Jaap toestem

ming om haar in coma te brengen Het was mij
inmiddels duidelijk dat Astrid tot die 80 ging
horen Ikben zonder beschermend pak bij haar

gaan zitten om te vertellen dat ze in coma werd

gebracht De verpleging stond vol afgrijzen de

kamer in te kijken Maar hoe kan ik in godsnaam
de boodschap overbrengen dat het allemaal goed
komt als ik daar in een maanpak zit Ik heb haar

ook nog gezoend Ik wistwat het risico was maar

ik kon niet anders Dan gaan we maar samen
”

Toch

moet Astrid geweten hebben dat het einde onover

komelijk was denkt Jaap “Ze zei We hebben het

fijn gehad samen Alsof ze besefte dat het einde

oefening was
”

Jaap heeft zijn verhaal destijds veelvuldig ver

teld ook om geld op te halen voor de Astrid Uganda
Foundation die hij had opgezet ter ere van haar

wens om de school met weeskinderen te helpen
Ook dit keer vertelt hij het verhaal graag opnieuw
maar het grijpt hem toch weer naar de keel

paar minuten later is ze overleden
”

Het was vrij
dagochtend 11 juli 2008 voor zonsopgang

Maandagochtend werd Astrid gecremeerd Jaap
had alleen het weekend om alles te regelen Ik zat

in een mallemolen en dan zit je met een begrafe
nisondernemer aan tafel waarbij je vragen moet
beantwoorden hoe je de koekjes na afloop wil

serveren los of verpakt
”

Terugkijkend denkt Jaap dat Astrid wat vleer

muizenpoep op haar vingers heeft gekregen toen

ze een rotsblok vasthield en zich later misschien

gekrabd heeft waardoor ze het virus binnenkreeg
Dat hij niet besmet is geraakt door contact met

Astrid “is best een raadsel” “Mijn bloed is nog

getest op antilichamen tegen het virus maar die

had ik niet Ik heb geluk gehad
”

Mallemolen

Donderdagavond kwam het bericht dat het inder

daad het Marburgvirus betrof “Ookbleek dat haar

hersenen een tijdje geen zuurstofhadden gehad
Volgens mij was Astrid al hersendood

”

snift Jaap
net hoorbaar “Het ziekenhuis stelde voor om

Astrid uit haarlijden te verlossen Nadat de familie

was opgetrommeld is de beademing uitgezet Een
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Op de GGD

eerste onrust opgepikt

DE UITBRAAK

2
doorJim van Steenbergen

gingen ophalen voor het volgende uitje
Een glaasje water en Panadol stonden

naast z’n bed Hij had het niet zo op dok

ters Mogelijk heeft hij daar drie dagen
gelegen

Woensdagmiddag wordt Imke vanuit

het secretariaat doorverbonden met een

ongeruste burgervraag Moeder Manon

zit met twee zieke kinderen thuis en

voelt zich zelf ook niet lekker Zij las

zojuist in de Harderwijker Courant dat er

twee mensen van de bridgedub Harder

wijk met koorts in het ziekenhuis liggen
van wie een op de intensive care en een

derde ziek thuis Dejournalist zinspeelde
dat er iets in de bitterballen heeft gezeten

van de eerste competitiewedstrijd op 19

augustus in Het Wapen van Gelre Manon

en de kinderen hebben daar ook bitter-

ballen gegeten Is het gevaarlijk wil de

moeder graag weten Imke antwoordt dat

de combinatie bitterballen en hersenont

steking onwaarschijnlijk is maar dat ze er

verder niet veel over kan zeggen Zij advi

seert mevrouw naar de huisarts te gaan

als de klachten blijven bestaan Toch vindt

ze het vreemd Morgen overleggen ofde

Nederlandse Voedsel en Warenautori

teit NVWA ingeschakeld moet worden
Maar misschien is dat al te voorbarig er is

tenslotte nog niks aan de hand

DINSDAG 25 AUGUSTUS 2020

Imke werkt op de GGD Noord en Oost

Gelderland GGD NeOG in Wamsveld

Vandaag heeft ze er extra zin in Dat

telefoontje van Anouk gisteravond zou

best eens wat lcunnen zijn Misschien ook

niet maar wel leuk om uit te zoeken Een

ervaren seniorarts infectieziektebestrij

ding raadt haar aan goed op internet te

kijken “Kijk of er andere signalen bij de

GGD bekend zijn de virologische week

staten of er de laatste twee jaar nieuwe
verwekkers van virale hersenontsteking
zijn gesignaleerd in Nederland of buur

landen in het Signaleringsoverleg de

wereldwijde berichtenservice ProMed

het Infectieziektebulletin van het RIVM
”

Imke vindt geen bijzonderheden

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020

Op het ochtendoverleg meldt Imke dat

ze niks heeft kunnen vinden Sabine de

seniorarts die afgelopen week forensi

sche dienst had vertelt dat vorige week
twee alleenstaande mannen uit Putten en

Harderwijk zijn overleden Van de eerste

overledene is niet veel bekend De andere

81 jaar is aangemeld vialeden van een

jagersclub in Nunspeet Hij ging als het

niet te ver weg was nog vaak mee jagen in

de buurt Twee weken geleden nog in het

Speulderbos ten noorden van de Veluwe

De man was kerngezond maarwerd dood

op zijn bed aangetroffen toen ze hem

Later zal blij ken dat op dit moment al 150

mensen verspreid in Nederland met een

mild ziektebeeld met koorts en hoofdpijn

bij de huisarts zijn geweest Dat is meer dan

normaal Maar een enkele huisarts zal het

niet opvallen dat er een of twee mensen

‘meer dan gebruikelijk’ op consult komen

Het Nederlands instituutvooronderzoek

van de gezondheidszorg Nivel zou dit

wel kunnen Een aantal huisartsen stuurt

wekelijks gegevens over huisartsenbezoek

naar het Nivel om plotselinge veranderin

gen in ziektepatronen te signaleren Naar

afwijkingen van het normale patroon wordt

nog niet gekeken
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Maar wat doet de

overheid eigenlijk

2

PROF DR EN PROF DR CHRISTIAN HOEBE

De casus van de varkensgriep

Op die zaterdag in de late herfst blijft de tele

foon van de dienstdoende arts van de Landelijke
coordinatie infectieziekten LCI van het Centrum

Infectieziektebestrijding CIb van het RIVM

opmerkelijk rustig totdat een viroloog van het

Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum Erasmus

MC belt Ze hadden een paar uur eerder een heel

ziek 9 jarig kind opgenomen dat direct beademd

moest worden Het patientje zou overgeplaatst zijn
vanuit een ander academisch ziekenhuis Z2 Hier

was het kind voor een dag opgenomen na eerst

nog een korte opname in een plaatselijk zieken-

huis Zi

gemeentelijke gezondheidsdienst GGD Door

dat het kind inmiddels drie ziekenhuizen heeft

bezocht zijn er gelijk drie plaatselijke GGD en

betrokken een van de woonplaats van de patient
en twee van de ziekenhuizen Zz en Z3 buiten deze

regio Tijd om op te schalen

Responsteam
De LCI organiseert direct een responsteam met

alle betrokkenen de GGD’en de laboratoria van

het RIVM en het Erasmus MC Z3 de behandelend

arts vertegenwoordigers van Zi en Z2 en experts
van het RIVM Het responsteam moet dan onder

hoge tijdsdruk binnen enkele uren een beeld

krijgen van de risico’s van de verdere verspreiding
van het virus naar alle mensen die contact hebben

gehad met het kind zowel binnen als buiten het

ziekenhuis Tegelijk moet het team 00k aanwijzin
gen geven voor vervolgonderzoek naar de bron van

debesmetting en de mogelijke maatregelen
Er is haast omdat de burgemeesters en de minis

teries van Volksgezondheid VWS en landbouw

LNV moeten worden gemformeerd Zij zijn
bestuurlijk verantwoordelijk Ook de intemati

onale autoriteiten zoals de Wereldgezondheids

organisatie WHO de Europese Commissie en

het Europees Centrum voor Ziektepreventie en

Een nieuw virus

Het Erasmus MC Z3 doetbij het CIb een offkiele

melding conform de Wet publieke gezondheid
Wpg van een besmetting met een nieuw infhi

enzavims van een dierlijke oorsprong de var-

kensgriep influenzatype A H1N1 Hetbetrof een

zogenaamde Bi meldingsplichtige ziekte waarbij
er gevaar is voor de volksgezondheid
Het kind bleek een voor de mens ongebruikelijk

vims te hebben afkomstigvan dieren De dienst-

doende arts van de LCI moet in zo’n situatie het

verhaal verifieren en laten aanvullen door de lokale
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Ontstaan en eerste verspreiding hiv

PROF DR

Een voorbeeld van een micro

organisme dat snel muteert is

het humaan immunodeficientie

virus kortweg hiv Omdat de snel

heid waarmee het virus muteert

bekend is is het mogelijk om op

zoek te gaan naar een gemeen

schappelijke voorvadervan hiv

Hiervoor wordt het erfelijk mate-

rial van het virus vergeleken met

erfelijk materiaal van een groot
aantal virussen verzameld uit

meerdere continenten van nu en

enige tijd terug De vondst van

een hiv virus metveel mutaties

duidt daarbij op een relatief

recente origine Door onderlinge

vergelijking kon een stamboom

van hiv virussen opgesteld wor
den waarbij de teller terug in de

tijd stopte rond 1930 op de locatie

Centraal Afrika

Een van de theorieen over de oor

sprong van het hiv virus verwijst
naar dwangarbeiders die rond die

tijd de Congo spoorweg dwars

door de jungle hebben aangelegd
Het virus zou daarbij van uit apen

op de jagende dwangarbeiders

zijn overgesprongen Althans een

apen ‘hiv achtig’ virus dat later

in de mens evolueerdetot het

hiv virus Dat de eerste bloed

monsters waarin een hiv virus

is aangetroffen afkomstig zijn
van personen uit het westen van

equatoriaal Afrika is hiermee in

overeenstemming zie hoofdstuk

4 kaderi detitel

A
1

Wi
3 M7
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iij •J [•]

‘il lh
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Bangui in Centraal Afrikaanse Republiek Augustus 2012 Het bord langs de weg

zegt Op de weg op de rivier bescherm jezelf tegen aids met condooms

Zeer waarschijnlijk zijn al veel eer

der inheemse mensen op eenzelfde

wijze besmet geraakt met het op

hiv gelijkend virus En mogelijk
aan de gevolgen van een op aids

lijkend ziektebeeld overleden Waar

dergelijke besmettingen op kleine

schaal plaatsvinden en na enige tijd
uitdoven blijven die lokale haarden

onopgemerkt Een uitbraak moet

ingebed zijn in een grotere struc

tuur verbonden in een netwerk

om zich verderte verspreiden Het

voorbeeld van hiv aids toont fraai

hoe de dynamiek van erfelijke

eigenschappen van het virus de

gastheer in dit geval apen en

mensen en de sociale inbed-

ding de context bepaalt wat de

impact van een infectie is op de

maatschappij
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omgevingDe keten van overdracht

transmissie van

infectieziekten en de

mogelijke gevolgen voor de

mens de gastheer

bron gastheertransmissie

1

geen infectie

bron

van agens

directe en indirecte

transmissierouten van agens

reservoir

van agens vatbaarheid

en afweer

van gastheer

tegen agens

\ symptoomloze
infectie

\ infectie

en ziekte

1 infectie ziekte

en dood

uitgangspoort
van agens

ingangspoort
van agens 5

infectie ziekte

en genezing

Bestrijding ECDC moeten op de hoogte worden

gesteld
Ondertussen stromen de vragen binnen van

bezorgde hulpverleners in de drie ziekenhuizen

en van de intemationale collega’s Het is priorite
ren snel handelen informeren en onderzoeken

tegelijk terwijl de klok op deze ogenschijnlijk

rustige zaterdag gewoon doortikt Beslissen in

onzekerheid is een vak apart daarin zijn de artsen

en verpleegkundigen infectieziektebestrijding
getraind Maar de belangrijkste zorg is om het kind

te redden daar zetten de artsen en verpleegkun-
digen in het ziekenhuis zich voor in Ze kunnen

gericht antivirale middelen toedienen en de vitale

functies optimaal ondersteunen Een race tegen de

klok is gaande

op het gebied van infectieziektebestrijding Deze

specialisten zijn 24 uur per dag bereikbaar en staan

klaar om infectieziekteverspreiding tegen te gaan

aan de hand van meldingen van infectieziekten en

signalen uit het veld Op basis van meldingen van
medische laboratoria van behandelende huis en

kinderartsen en instellingen zoals kindercentra

basisscholen en verpleeghuizen onderzoekt het

team infectieziektebestrijding wat er aan de hand

is en neemt maatregelen
Het team zoekt de mogelijke bron van de

infectieziekte en hoe de geinfecteerde is besmet

Bovendien trekt het team na wie allemaal contact

heeft gehad met de zieke en dus wie 00k potentieel
besmet kan zijn Dit wordtbron en contactopspo

ring genoemd De maatregelen zijn erop gericht
verdere verspreiding tegen te gaan Deze kunnen

plaatsvinden
♦ bij de bron van de infectieziekte bijvoorbeeld

het wegnemen van hetbesmette dier zoals het

varken in het geval van varkensgriep

Wat doet de GGD

Bij elk van de 25 GGD’en in Nederland is een team

van artsen verpleegkundigen en deskundigen

infectiepreventie aanwezig dat gespecialiseerd is
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Wetgeving voor adequate infectieziektebestrijding
MR EN MR DRS

zijn voorbeelden van nieuwe en

grotere risico’s op verspreiding
van infecties Revolutionaire

laboratoriumtechnieken Inter-

nationale samenwerking en

gebruikvan big data brengen
de kwaliteit en doelmatigheid
van risicoanalyse diagnos
tiek en bronopsporing met

sprongen vooruit Een voor

beeld hiervan is de ongekende
snelheid waarmee Covid 19 in

internationale samenwerking
is gekarakteriseerd en diag
nostische tests zijn ontwikkeld

en informatie is gedeeld Wet

en regelgeving kan daarbij
sturen en stimuleren en we

staan inmiddels opnieuw voor

de vraag hoe we privacy en

grondrechten van burgers goed
bewaken en tegelijkertijd 00k

aan burgers en samenleving
de beste bescherming bieden

tegen gevaarlijke infectieziek

ten

In 2005 hetzelfde jaar waarin

het Centrum Infectieziekte-

bestrijding bij het RIVM werd

opgericht besloot de Algemene

Vergadering van de WHO tot

een geheel vernieuwde Inter-

nationale Gezondheidsregeling
IGR en de Europese Unietot

oprichting van het Europese
centru m voor i nfectieziek

tepreventie en bestrijding
ECDC Hiermee verplichtten
alle EU landen zich in 2005

tot het delen van informatie

en samenwerking bij ern

stige uitbraken en dreigende

epidemieen Dit betekende

echter 00k dat de Nederlandse

wet aangepast moest worden

omdat de minister van volksge
zondheid tot dat moment nooit

een taak of bevoegdheid voor

de infectieziektebestrijding had

gehad
Om dat te regelen trad in

2008 een nieuwe Wet publieke

gezondheid Wpg in werking

De wet vervlng en moderni

seerde drie oude op de gemeente

gerichte wetten voor infectieziek-

tebestrijding en preventie Met de

nieuwe wet kunnen de minister

en het RIVM nu leiding geven
aan inter nationale uitbraakbe

strijding Echter de belangrijkste
eerste verantwoordelijkheid voor

de bescherming van de bevolking

tegen besmettelijke ziekten is bij
de lokale gezondheidsdiensten en

de burgemeester blijven liggen
De lokale GGD’en vormen de

ruggengraat van het Nederlandse

systeem van infectieziektebestrij-

ding
Alhoewel de eerste Epidemiewet
dateertvan 1872 zijn passinds
1990 alle gemeenten verplicht
om een GGD in stand te houden

met een 24 7 bereikbaarheids

dienst Daar worden dagelijks
de wettelijk verplichte meldin

gen ontvangen van dokters en

sinds 2008 00k van laboratoria

wanneer zij een patient met een

ernstige besmettelijke ziekte

vinden Die meldingen worden

elke dag 00k doorgegeven aan

het Centrum Infectieziektebestrij-

ding bij het RIVM Patienten met

dezelfde ziekte in uiteenlopende

regio’s worden op die manier

gesignaleerd De GGD onderzoekt

elk risico en mag op gezag van

de burgemeester maatregelen

opleggen wanneer andere men

sen gevaar lopen Die maatrege-
len zoals gedwongen onderzoek

isolatie of quarantaine kunnen

diep ingrijpen in de persoonlijke
levenssfeer of grondrechten van

mensen Daarom zijn zowel het

optreden van de overheid als de

bescherming tegen oneigenlijk
gebruik hiervan in de Wpg heel

precies geregeld
Er is in de afgelopen 15 jaar heel

veel veranderd globaliseringvan
de voedselproductie de toename

van het aantal internationale

reizigers en de toename van

resistentie tegen antibiotica Dit

wet collectieve preventie

volksgezondheid GGD

2008

I
1990

Wet Uitoefening ngyy
Geneeskunst

eerste meldplicht Wet publieke
gezondheid

quarantainewet schepen

lompenwet

besmettelijke ziektenwetrv
epidemiewet wet bestrijding

infectieziekten

nfectie

iektewe t

vL \1j
1865 1872 1928 1999 20081974

1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025
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HKR L f metbetrokken familieleden medisch microbio

logen behandelend artsen en infectiepreventie

deskundigen in de ziekenhuizen met de betrok

ken huisarts met de eigenaar van de betrokken

varkenshouderij en hun werknemers

Alle mensen die direct contact hebben gehad
met het zieke kind en die nietbeschermd waren

door een mondmasker en handschoenen wer

den beschouwd als hoog risico contacten Nog in

hetzelfde weekend werd gestart met het in kaart

brengen van deze groep Daarbij worden deze

contacten gednrende 10 dagen gebaseerd op de

incubatietijd van influenza medisch gemonitord
Deze 10 dagen worden gebruikt om te kijken of

er mogelijke symptomen ontstaan zoals hoesten

koorts of oogontsteking Ookmoeten deze mensen

twee keer per dag hun temperatuur doorgeven aan

de GGD en eventuele symptomen rapporteren

zodat snel diagnostiek kan worden ingezet bij
eventuele verschijnselen van griep

■
■

ispSH
V • •

i

r
___ _»

vervoCfsverbod

b—

X

sm

♦ bij de verspreidingsroute bijvoorbeeld het

medisch monitoren van blootgestelde contacten

door twee keer per dag de temperatuur te laten

meten of te vragen naar klachten als hoofdpijn
braken verlamming etc

• bij mogelijk nieuwe ‘bronnen’ bijvoorbeeld het

nemen van beschermende hygiene maatregelen
of vaccinatie

In verband met de

vogelgriep is er eind 2014

een vervoersverbod van

pluimvee en eieren In

Nunspeet opdeVeluwe
staan borden 00k bij de

kleinste weggetjes in het

agrarisch gebied om het

vervoersverbod onder de

aandacht te brengen Het

normale landbouwverkeer

gaat gewoon door

Wet publieke gezondheid en meldingsplichtige
infectieziekten

De rijksoverheid heeft de bevoegdheden van alle

betrokken partijenbij infectieziektebestrijding
geregeld in de Wet publieke gezondheid Wpg
zie 00kkader over Wetgeving Hierin staat dat elke

gemeente verantwoordelijk is voor de stabiele en

goed samenwerkende uitvoering en in stand hou

ding van de infectieziektebestrijding onder meer

door het instellen van een GGD met een deskundig
team infectieziektebestrijding

In deze wet is 00k geregeld welke infectieziek-

ten meldingsplichtig zijn zodat de GGD zonder

toestemming magbeschikken over persoonsgege

vens zoals naam geboortedatum en burgerservice
nummer van besmette personen en preventieve

maatregelen kan nemen Het gaat dan veelal om

infectieziekten die risico hebben op verspreiding
en tot een infectieziektecrisis kunnen leiden

Meestal worden maatregelen vrijwillig genomen

Als overdracht van mens op mens een rol speelt

gaat het om maatregelen aan de bron waardoor de

overdracht afneemt of stopt zoals het behandelen

van de zieke met antivirale middelen ofhet afzon

deren van de zieke isoleren

In dit voorbeeld van de varkensgriep belde het

LCI naar de dienstdoende artsen infectieziektebe-

strijding van drie verschillende GGD’en Hoewel

het risico van mens op mens besmetting als gering
werd ingeschat wilde het responseteam waar de

GGD artsen onderdeel van waren zo snel moge-

lijk duidelijkheid of sprake was van mogelijke
mens op mens besmettingen Er werd door de

dienstdoende artsen daarom veel gecommuniceerd
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Legionella uitbraak en de reactie van de overheid

3 MSC

Het inademen van waternevel met legio
nellabacterien kan leiden tot een ernstige

longontsteking ook wel veteranenziekte

genoemd De bron is meestal een verne

velende waterinstallatie zoals een natte

koeltoren bubbelbad of douche van een

ziekenhuis Vanwege meerdere uitbraken in

het buitenland adviseerde de Gezondheids

raad de ministeries van VWS en VROM

in 1986 om maatregelen te nemen om

legionellabesmetting bij deze vernevelende

waterinstallatieste voorkomen De over-

heid zagdestijds echter geen noodzaak

voor regelgeving omdat er in Nederland

maar enkeletientallen meldingen per jaar
waren

Dat veranderde in 1999 Een tentoongesteld
bubbelbad op de consumentenmarkt bij de

Westfriese Flora in Bovenkarspel veroor

zaakte bij 188 mensen de veteranenziekte

meer dan 20 mensen overleden Deze eerste

Nederlandse uitbraak leidde tot veel media

aandacht en Kamervragen ln reactie stelde

toenmalig minister Pronk van het ministerie

van VROM dat Legionella niet meer in lei

dingwater mag voorkomen Bij alle verneve-

lende leidingwaterinstallaties van publiek

toegankelijke gebouwen zoals hand

douches in kantoorgebouwen scholen en

restaurants moesten maatregelen worden

genomen om legionellagroei te voorkomen

Leidingwaterinstallaties moesten worden

aangepast en spoelprogramma’s opgesteld
Dit leidde tot tientallen miljoenen euro’s

aan investeringen en het ontstaan van een

nieuwe bedrijfstak binnen de wateradvies

en installatiebranche In veel leidingwater-
installaties werd Legionella aangetoond en

werd geadviseerd het water voorafte koken

1
I

I

Aan tijdelijk geplaatste bubbeibaden ooit de bron van het Bovenkarspeldrama worden nog steeds

geen eisen voor legionellapreventie gesteld

of niet meerte douchen totdat de bacterie

weg was

Voor tijdelijk geplaatste bubbeibaden de

eigenlijke bron van Bovenkarspel kwamen

geen eisen voor legionellapreventie GGD’en

komen bij evenementen nog steeds bub-

belbaden tegen waar onvoldoende preven-

tive maatregelen worden genomen Eisen

kunnen worden opgenomen in gemeente

lijke verordeningen maar hier wordt zelden

gebruik van gemaakt Een evaluatie van het

legionellapreventiebeleid onder meer door

het verzamelen van recente wetenschap

pelijke inzichten is nog niet uitgevoerd
Een periodieke evaluatie kan leiden tot

realistische en effective preventie en tot

beperkingvan hetaantal mensen met vete-

ranenziekte

Doorgeschoten preventie
De GGD’en van de vier grote steden hebben de

jaren daarna de landelijke overheid overtuigd
dat deze aanpak niet zorgt voor minder pati
enten maar wel voor meer on rust en onnodige
kosten Vanaf 2004 zijn daarom in de regel-

geving alien nog locaties met een werkelijk

hogere kans op veteranenziekte zoals zieken

huizen waar kwetsbare personen verblijven
en hotels verplicht legionellapreventie uit te

voeren Toch blijven nog veel scholen kanto

ren en sportverenigingen legionellapreventie
uitvoeren terwijl het niet meer verplicht is en

de kans op veteranenziekte op deze plekken
minder dan minimaal is
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maar in sommige situaties is het dankzij deze wet

ook mogelijk verplichte maatregelen te nemen

zoals verplichte isolatie verplichte toegang tot

gebouwen en vervoersmiddelen en mogelijkheid
tot sluiten van gebouwen en vervoersmiddelen

Het GGD team infectieziekten bezit via deze wet

de mogelijkheden en middelen om infectieziekten Op zoek naar de bron

te signaleren te diagnosticeren te analyseren en De drie GGD’en identificeren 80 directe contacten

maatregelen te nemen Deze gegevens worden

anoniem op landelijk niveau gedeeld met het

centrum infectieziektebestrijding van het RIVM

Daarmee wordt de surveillancetaak op nationaal en blijkt echter besmet met het varkensgriepvirus
intemationaal niveau uitgevoerd Deze wet bevat Uit het bronopsporingsonderzoek waarvoor de

GGD en de Nederlandse Voedsel en Waren Auto

riteit NVWA samenwerken volgt dat dit virus

heeft gecirculeerd op een varkensbedrijfwaar het

kind ongeveer tien minuten had doorgebracht
De dieren waren niet ziek en er was verder geen

aanleiding tot nieuwe maatregelen Wanneer het

virus volledig is onderzocht blijkt ditzelfde virus
eerder te zijn aangetoond bij dieren en een enkele

keerbij mensen

Na een opname van enkele weken geneest het

kind volledig De internationale autoriteiten

ontvangen een update een wetenschappelijk
artikel wordt snel geschreven om uit te leggen hoe

wij hiermee zijn omgegaan publicatie in Euro-

surveillance 2016 Na enkele weken van intens

speurwerk vele overleggen van het responsteam

en uitgebreide consultaries met collega s uit het

humane en veterinaire veld zowel in binnen en

buitenland kan de opschaling worden beeindigd

ook de Internationale Gezondheidsregels zoals die

door de WHO worden voorgeschreven Dankzij de

Wpg heeft de overheid de organisatie van de infec-

tieziektebestrijding goed geregeld van regionaal
niveau tot nationaal en intemationaal niveau

metverhoogd risico Van de 80 personen ont

wikkelen er zes griepachtige klachten die nader

onderzocht worden op het virustype Niemand

Affiche Bestrijdt het

vliegengevaar’van Huib

Luns 1915 Collectie Reclame

Arsenaal Vliegen kunnen

bulktyfus overbrengen Later

meenden artsen dat vliegen
ook tuberculose difterie

en cholera overbrachten

Tijdens de cholera epidemie
van de negentiende eeuw

schreven de kranten over

‘cholera vliegen’ Dat bleek

te kloppen Vliegen dragen
meer dan 300 bacterien

met zich mee en kunnen

wel 65 verschi llende ziekten

verspreiden Besmet

drinkwater was in de

praktijk de belangrijkste
bron van verspreiding

|

W

1
V

i

Wat doen de nationale autoriteiten

Het CIb verzamelt en analyseert de meldingen van

GGD’en en signalen uit het veld en krijgt op deze

manier een beeld van hoeveel zieken er zijn of dat

anders is dan normaal en wat de mogelijke drei

gingen zijn Deze worden wekelijks besproken in

het zogenaamde Signaleringsoverleg fzie hoofdstuk

3 Wanneer er aanleiding is om bestrijdingsmaat

BESTRUOTfe
HUT »

VLIEGENGEVAAR

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 31



370350

O koorts een epidemie die veel heeft veranderd

PROF DR JAAP A WAGENAAR

Van 2007 tot 2011 werd Nederland getrof
fen door de grootste O koortsepidemie
ter wereld O koorts is een infectieziekte

bij de mens die veroorzaakt wordt door

de bacterie Coxiella burnetii Ook dieren

kunnen besmet zijn met name schapen en

geiten Zij verspreiden de bacterie bij het

aflammeren via de lucht naar de omgeving
De besmetting van dier naar mens verloopt
dan ook meestal via het inademen van de

bacterie Dat was ook nu het probleem
mensen konden besmet raken als ze alleen

al onder de rook’van een geitenbedrijf
woonden of verbleven

De eerste gevallen van O koortsepidemie
werden opgemerkt door een alerte huisarts

die meer patienten met typische lucht

wegproblemen op het spreeku ur zag dan

normaal Omdat voor de epidemie O koorts

zelden voorkwam stond het niet bovenaan

de lijst van mogelijke ziekteverwekkers

Eenmaal op het spoor van O koorts leidde

de verdenking al snel naar schapen en

geiten
De besluitvorming over de te nemen maat

regelen en wie daarbij welke verantwoorde

lijkheid had heeft tot belangrijke discussies

geleid over ministeriele verantwoordelijk
heid en de juistheid van de maatregelen De

Commissie Van Dijk heeft zich hier achteraf

over gebogen en adviezen gegeven hoe in

de toekomst dergelijke epidemieen sneller

en beter in te dammen ter bescherming van

de volksgezondheid
Omdat maatregelen zoals beperkingvan

uitrijden van mest onvoldoende effect had

den om de O koortsepidemie te stoppen
is eind 2009 besloten tot een drastische

maatregel het ruimen van alle drachtige
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Geiten worden geruimd naar aanleiding van de O koortsepidemie in 2009

melkgeiten op bedrijven met de O koortsbac

terie Daarnaast is verplichte vaccinatie inge
voerd voor melkschapen en melkgeiten Deze

en nogaanvullende maatregelen hebben

de epidemie gestopt en het aantal besmet

tingen bij de mens teruggebracht naar het

niveau van voor de uitbraak Melkschapen en

melkgeitenbedrijven worden nu standaard

gecontroleerd op de aanwezigheid van de

bacterie

Het merendeel van de O koortsbesmettingen

bij de mens verliep zonder symptomen
De meeste patienten hebben alleen acute

O koorts doorgemaakt griepachtige ver

schijnselen of ernstiger en zijn nu klachten

vrij Bij 20 van de patienten heeft zich

echter het O koorts vermoeidheidssyndroom

ontwikkeld en een kleiner percentage heeft

chronische O koorts met ontstekingen
van bloedvaten en hartkleppen Er zijn
naar schatting 95 patienten overleden

aan O koorts Dit schetst de zeer ernstige

gevolgen voor individuele patienten Daar

staat tegenover dat de O koortsepidemie
heeft geleid tot een sterke verbetering van

de bestrijding van zoonosen door betere

afspraken tussen alle betrokken instanties
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De infectieziektecrisisstructuur kent dus een

onderscheid tussen de inhoudelijke advisering
over interventies op basis van wetenschappelijke
kennis en praktijkervaring en de politiek bestuur

lijke weging op basis van haalbaarheid en uitvoer

baarheid van deze adviezen

regelen in te zetten wordt er een responsteam

samengesteld zoals geillustreerd in de boven

staande casus

Bij landelijke uitbraken is de minister van VWS

verantwoordelijk voor de landelijke maatregelen
en wordt een crisisstructuur actief Het CIb roept

dan het Outbreak Management Team OMT

bij een waarin experts uit verschillende vakge
bieden zitten Het OMT brengt vaak onder een

hoge tijdsdruk een inhoudelijk advies uit over

de gewenste maatregelen aan het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg BAO voorgezeten door

de Directeur Generaal Volksgezondheid van het

ministerie van VWS Aan het BAO nemen beleid

smakers en bestuurders deel van organisaties die

verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en

uitvoering van de maatregelen in het veld zoals

ambtenaren van VWS LNV Vereniging Neder

landse Gemeenten GGD GHOR Nederland de

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd de

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en

burgemeesters De directeur van het CIb licht het

OMT advies toe tijdens de BAO en de BAO advi

seert vervolgens de minister van VWS

En de internationale autoriteiten

Nederland heeft ook internationale verplichtingen

metbetrekking tot uitbraken of dreigingen die

over de grens consequenties kunnen hebben Deze

verplichtingen zijn vastgelegdin de Internationale

Gezondheidsregelingen IHR2005 van de WHO

en het Besluit 108 2 van het Europese Parlement

Nederland en alle andere landen moeten beschik

ken over core capacities’ om voorbereid te zijn op
uitbraken en dreigingen en om een snelle respons

te bewerkstelligen Ook is vastgelegd wanneer en
wat een land moet melden

Nieuwe ziekten die mogelijk ernstig kunnen

verlopen zoals in dit voorbeeld van de varkens

griepbij mensen zijn meldingsplichtig maar er

zijn ook bekende ziekten die altijd gemeld moeten
worden omdat deze een wereldwijd gevaar kunnen

vormen zoals pokken polio SARS en ebola Na

een melding van een land bepalen de autoriteiten

van de WHO en van de Europese Unie hoe groot
het risico is van verdere verspreiding en welke

maatregelen genomen kunnen worden In Neder-

land is het CIb benoemd tot centrum focal point
voor internationale meldingen
Een verdenking van een infectieziekte gemeld

door een arts aan de GGD kan dus verstrekkende

gevolgen hebben en leiden tot een landelijke

opschaling en bestrijdingsmaatregelen en in

bijzondere gevallen tot internationale actie Het

risico van verdere verspreiding onderscheidt infec

tieziekten van andere aandoeningen en maakt

deze ketenaanpak onmisbaar
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Een ingekleurde transmissie

eiektronen m i c roscopie foto

van een doorsnede van

varkensgriep virusdeeltjes

oranje rondjes die in de

buurt van het oppervlak van
een geVnfecteerde niercel

worden gevonden groen

Een virusdeeltje is ongeveer

80 120 nanometer groot

O
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‘Als het nodig is zou ik

willen dat anderen dit

ook voor ons doen
door Astrid van de Graaf in Nijmegen en gespecialiseerd in afweerstoor

nissen en zeldzame koortssyndromen Tropische
infectieziekten zoals ebola is de expertise van

haar collega’s Tochliet deze vrijgezel die voor haar

vakantie niet verder dan Europa komt haar nor

male werk voor twee maanden achter zich om te

gaan werken in een ebolakliniek in Afrika “Toen ik

de oproep van Artsen zonder Grenzen voor artsen

en verpleegknndigen zag dacht ik in eerste instan

tie wie gaat zich daar nu voor aanmelden wie weet

hier iets van ebola Maar toen ik de lijst met criteria

zag voldeed ik daar wel aan Ik heb wel heel lang
nagedacht voordat ik besloot het te doen

”

Plicht is niet het goede woord vindt Anna “Ik

vertaal het als volgt Stel dat er in Nederland iets

zou gebeuren waarvoor we hulp van het buiten

land nodig hebben dan zou ik willen dat er men

sen zijn die hiemaartoe komen om ons te helpen
Dan denkje al gauw aan de Tweede Wereldoorlog
En nu in het geval van ebola kon ik gewoon hel-

pen Natuurlijkdoeje dat dan
”

In 2014 meldde Anna Simon zich bij Artsen zonder Grenzen om te

helpen bij de behandeling van ebolapatienten in

dat moment een verwoestende epidemie woedde januari 2020 kwarn

ze terug van haar tweede missie in Congo

I waarop

i et meest intense en heftige
momentwas als de ambulance met

H ebolapatienten aankwam en je als

eerste de deur moest openen om

te kijken wie erin zaten Dat konden twee of drie

personen zijn maar ook acht van wie een al was

overleden tijdens de rit
”

Anna Simon 45 werkte vijfweken in de ebo-

lakliniek in het afgelegen Kailahun een stadje in
het oosten van I tegen de grens van

Guinee aan Het is ongeveer zes uur rijden vanaf de

hoofdstad Freetown “De epidemie in de oostelijke

provincie was op zijn retour maar in het westen

en noorden van het land woedde de besmettelijke
virusziekte nog heel heftig Ze kwamen ebolabed

den tekort Wij hadden meer dan 80 ebolabedden

s Ochtends belden ze vanuit Freetown naar onze

Twee meter afstand

Haar ouders steunen haar in de keuze om in de

ebolakliniek te gaan werken maar waren ook

bezorgd Maar als je ebola een beetje kent weet

je dat de risico’s niet zo groot zijn wanneerje alle

voorzorgmaatregelen in achtneemt Het virus is

niet zo besmettelijk en helemaal niet zo sterk

Het kan niet door de intacte huid heen en kan

niet door de lucht Hou je twee meter afstand tot

de patient dan ben je veilig Ebola komt alleen via

druppeltjes van braaksel of diarree die komen

niet verder dan 1 meter Maar zelfs als je braaksel

kliniek hoeveel bedden we vrij hadden Daarna

vertrok de ambulance met ebolapatienten ieder

met een flesje water Eind van de middag kwamen

zebij ons aan”

Roep om hulp
In het dagelijks leven is Anna intemist infectio

loog bij het Radboud universitair medisch centrum
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overje blote handen zou krijgen en je wast direct

je handen met water en zeep dan is er nog niets

aan de hand
”

ebola worden opvangen en op een veilige manier

getest Tijdens haar verblijf in de stad is er geen

ebola aangetroffen
Maar in Congo is er meer aan de hand Ebolacen

tra werden afgebrand en medewerkers met geweld
bedreigd “Dat was gelukkig in het noorden in de

afgelegen streken Niet in Goma Ik weet niet of

ik anders ja had gezegd Tegen een virus kun je je
beschermen maar geweld van mensen dat vind ik

veel enger
”

“Bij het verzorgen van patienten kom je wel
heel dichtbij en in aanraking metbraaksel diar

ree zweet tranen en urine Dan moetje uiteraard
zo’n beschermend geel pak aan

”

De eerste keer

dat Anna zo’n pak aanhad om even te oefenen en

rond te lopen hield ze het maar een halfuur vol en

twijfelde aan haar beslissing “Straks ben ik hele

maal niet geschikt
”

Hetbleek gelukkig een kwestie

van wennen Een uur in een zo n geel pakwerken
is ook het maximum “Daama moetje emit wat

drinken en even bijkomen Per dienstkan je drie

keer de tenten met patienten binnengaan en hen

behandelen Het was gewoon heel hard werken

vijfwekenlang
”

Gedurende haar verblijf in I heeft

Anna’s team 128 patienten met ebola verzorgd 49

daarvan zijn overleden In die tijd waren er nog

geen antivirale middelen en vaccins beschikbaar

Nu wel “Het sterftepercentage wisselt een beetje
meestal ligt het rond de 30 40 soms is het wel

9 0 Als je op tijd erbij bent ligt het met de hui

dige middelen rond de 30 of lager
”

Afgebrand

Januari 2020 kwam Anna temg uit Congo waar

sinds augustus 2018 een ebola uitbraak is Ze

werkte drie maanden in het ebolabehandelcen-

trum in Goma een stad met twee miljoen inwo
ners “Dit was heel anders Veel rustiger we zaten

er vooral uit voorzorg
”

Het modeme behandelcen

tmm had tien bedden waar patienten verdacht van

36 kwartaal 1 2020 help ik ben besmet
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Bij de verontruste burger thuis

huisartsenpost stroomt vol

DE UITBRAAK

3
doorJim van Steenbergen

Manon hoort de directrice van het

kinderdagverblijf op de regionale radio

Het nieuwsitem wordt overgenomen

door landelijke radio en ookhet NOS

joumaal besteedt er aandacht aan Een

neuroloog uit Amersfoort zit s avonds in

tv programma Nienwsuur De professor

neurologie van het Universitair Medisch

Centrum Utrecht komt uitleg geven in

een late night talkshow

DONDERDAG 2J AUGUSTUS 2020

Manon heeft gisteren de GGD gebeld
maar daar werd ze niet veel wijzer van

Bitterballen zou er niks mee te maken

hebben De kinderen zijn inmiddels weer
naar school Verveeld bladdert de anders

daadkrachtige logistiekmanager in het

Hardewijkse huis aan huisblad tot ze

op een bericht van de jagersvereniging

uitNunspeetstuit Het is een ‘in memo

riam’ van een erelid 82 jaar die thuis

dood in bed is gevonden Gelukkig was

zijn laatste tocht in het Speulderbos een

succes geweest Het was een prachtige
late namiddag en nachttocht geweest

Speulderbos denkt Manon Maar daar

heeft zij een paar weken geleden met haar

kinderen gekampeerd en op de laatste dag

op weg naar huis bitterballen gegeten in

Het Wapen van Gelre

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020

Op de voetbalclub Harderwijk waar

Manons oudste zoon op zit heerst onrust

nadat Manon vragen stelt over koorts

op school en dit in verband brengt met

de zieke en overleden jagers De ouders

raken ongerust en vinden dat kinderen

met koorts vandaag nog naar de huisart-

senpost moeten De man van neurologe
Anouk is er met zijn zoon uit een eerder

huwelijk Hij is coach van jongens E

Anouk is komen kijken Manon weet dat

zij arts is en vraagt haar wat zij van de

situatie vindt

Anoukhoort alles aan en belt met haar

mobiel vriendin Imke op de GGD NeOG

Imke werkt die dag niet haar collega
Sabine heeft dienst en die legt aan Anouk
als collega alles uit iets te open inclusief

de mogelijke relatie met haar forensische

bevindingen Een andere voetbalmoeder

directrice van een kinderdagverblijf
vangt het gesprek tussen Manon en

Anouk op en roddelt snel door dat er

misschien een ernstige herseninfectie

rondwaart onder kinderen

Dan is het hek van de dam De huisart-

senpost stroomt vol en alle ouders eisen

laboratoriumonderzoekbij hun zieke

kinderen Veelal gaat het om uiterst milde

koorts een enkeling is echt ziek Twee

kinderen worden verwezen naar zieken

huis

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020

De Amersfoortse krant publiceert een

artikel op de lokale Harderwijkse pagina
over twee plotseling emstig zieke leden

van de bridgeclub De krant heeft navraag

gedaan bij ziekenhuis in Amersfoort en

die hebben ook een vergelijkbare patient
uit Nijkerk Ook de voorzitter van de

bridgeclub komt aan het woord Het is

een grote slag voor de bridgeclub en hij is

zeer ongerust

Op dit moment zal later blijken hebben

al meer dan 300 mensen verspreid in

Nederland een koortsende ziekteperiode
met hoofdpijn doorgemaakt Traditionele

en moderne media kunnen een belangrijke
rol spelen in het ontdekken van bijzondere

ziektepatronen Het kan echterookeen

vertekend beeld geven en leiden tot een

schijnbare exponentiele groei van een in

wezen sluimerende uitbraak of epidemie
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Data en gebeurtenissen worden

systematisch verzameld en geanalyseerd I

om de veranderingen in het optreden

van infectieziekten te kunnen opsporen M

Big data biedt nieuwe mogelijkheden
voor de infectieziektebestrijders
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Wat gebeurt er

ondertussen achter

de schermen

B

DR EN DR

n een periode van nog geen 5 jaar 1346 1351

zijn er wereldwijd 75 tot 100 miljoen mensen

overleden door de pest toen de Zwarte Dood

genoemd In Europa overleed ongeveer 30

van de bevolking aan de tot dan toe onbekende

ziekte Schepen die uit gebieden met de pest kwa

men werden 40 dagen in quarantaine geplaatst
om besmette mensen aan boord op te sporen te

isoleren en zo verspreiding van de ziekte aan land

te voorkomen

Het opsporen van ziekte bij mensen in qua-

rantaine was waarschijnlijk de eerste vorm van

surveillance in dienst van de volksgezondheid
Surveillance omvat het systematisch verzamelen

en analyseren van informatie data en gebeurtenis
sen voor een continue monitoring van de stand

van zaken en om indien nodig snel actie te kun

nen ondernemen

Voor veel ziekten zijn gelukkig effectievere

maatregelen beschikbaar om overdracht te voor-

komen zoals snelle effectieve behandeling en

vaccinatie Voor sommige ernstige ziekten zoals

Lassakoorts berust de bestrijding echter nog
steeds op isolatie van de patient en het opsporen

van ziekte door surveillance onder zijn of haar

contacten

Surveillance op basis van data

In de huidige tijd wordt surveillance van infectie

ziekten vooral ingezet om plotselinge en geleide
lijke veranderingen in het optreden van infectie

ziekten op te kunnen sporen Waar aanvankelijk
vooral het aantal overlijdens en doodsoorzaken

werd gemonitord kunnen we tegenwoordig

gebruik maken van een veelheid aan databron

nen Hiermee is het mogelijk om trends en uit

braken in beeld te brengen of zelfs te voorspellen
en om te bepalen in welke gevallen maatregelen
of verder onderzoek noodzakelijk zijn Ook is het

mogelijk om het effect van maatregelen zoals

quarantaine en isolatie vaccinatie en behande-

ling op de verspreiding van infectieziekten te

bepalen

I

Veel gebruikte databronnen voor surveillance van

infectieziekten in Nederland zijn
1 Meldingsplicht Ruim40 infectieziekten

waarbij maatregelen genomen kunnen worden
om de volksgezondheid te beschermen zijn
meldingsplichtig Ditbetekent dat artsen of

laboratoria patienten met deze ziekten moeten

melden bij de lokale GGD De GGD meldt deze

vervolgens bij het RIVM die een landelijk over

zichtbijhoudt Bij een nieuwe dreiging kan een

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 39
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ziekte ook tijdelijk meldingsplichtig gemaakt
worden Dit gebeurde bijvoorbeeld met de Mexi

caanse griep in 2009 en onlangs met het nieuwe

coronavirus

2 Overlijdensdata Bij iedereen die overlijdt wor-
den de primaire en onderliggende doodsoor

zaken volgens ICD 10 codering geregistreerd
en landelijk bijeengebracht door het Centraal

Bureau voor de Statistiek CBS Wekelijkse

analyse van de sterfte aantallen in verschil

lende regio s enleeftijdsgroepen in Nederland

fungeert als een systeem om plotselinge veran

deringen te signaleren Ook is het bijvoorbeeld
mogelijk om op basis van deze gegevens over

sterfte door een griepepidemie te schatten

3 Zorggebruik data Routinematigverzamelde
data in de zorg worden met een ander primair
doel verzameld bijvoorbeeld voor verzeke
raars maar kunnen ook gebruikt worden voor

surveillance van infectieziekten Dit is mogelijk
doordat alle leveranciers net als bij overlijdens-
data gebruik maken van gestandaardiseerde

Publiekscommunicatie belangrijk bij grote en kleine uitbraken

Een uitbraakvan een infectieziekte of epi
demie kan grote maatschappelijke gevol

gen hebben Artsen en verpleegkundigen
kunnen het werk nog maar nauwelijks aan

en als veel mensen ziek zijn krljgen ook

bedrijven daar last van Soms ontstaat er

maatschappelijke on rust of zelfs maat-

schappelijke ontwrichting Goede voorlich

ting is in die gevallen van levensbelang
Dit betekent mensen informeren over de

risico’s hen geruststellen en preventieve

maatregelen zoals vaccineren aan te

moedigen
Als er een landelijke uitbraak van een infec-

tieziekte is geeft het RIVM informatie via

de landelijke media Als er in een bepaalde

regio een infectieziekte dreigt uit te breken

is de regionale of plaatselijke GGD verant

woordelijk voor de communicatie

Grote campagne tegen meningokokken
In 2018 was er een grote uitbraak van

meningokokkenziekte type W in het hele

land met name onder tieners en ouderen

Dat was heel ernstig mensen met deze

infectieziekte kunnen binnen enkele uren

aan een bloedvergiftiging of hersenvlies

ontsteking overlijden Om de ziekte een halt

toe te roepen kregen in 2018 en 2019 alle

jongeren geboren tussen 2001 en 2005 een

uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie

Om dit onder de aandacht te brengen van

jongeren ontwikkelde het RIVM een groot

schalige voorlichtingscampagne onder de

noemer Deel dit niet met je vrienden’ Ook

jongeren zelf dachten mee met de invulling
van de campagne Enkele van hun ideeen

zet jongeren in die de ziekte hebben gehad en

vind een bekende Nederlanderdie ambas

sadeur wil zijn werden ook echt uitgevoerd
Met succes want op sociale media en in

tv programma’s was er veel aandacht voor de

uitbraak Na afloop van de campagne bleek

dat zo’n 86 van de jongeren zich had laten

vaccineren

nabijgelegenTollebeek van begin juni tot

eind augustus 2019 Ouders van ongevac

cineerde kinderen en kinderen jongerdan

14 maanden uit beide dorpen ontvingen
een persoonlijke brief waarin ze werden

uitgenodigd om alsnog de BMR vaccinatie

te halen Met vragen konden zij terecht

bij lokale professionals Ook was er volop
aandacht in lokale media

ct
SeQDit
NETS
tfRlCNPEN NL

Ook bij kleine uitbraken

Bij kleine of clusteruitbraken bekijken RIVM

en GGD samen welke voorlichting nodig
is Hier wordt veel zorg en aandacht aan

besteed ook al moet er bij een uitbraak snel

gereageerd worden Dat was bijvoorbeeld het

geval bij de mazelenuitbraak op Urk en het

Voorlichtingscampagne voor vaccinatie tegen

meningokokken
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beeld mogelijk als een nieuwe testbeschikbaar

komt die eenvoudiger of goedkoper is

5 Vaccinatiegraad Hetpercentagekinderendat

ingeentwordt geeft niet het aantal patienten
weer maar is een belangrijke graadmeter voor
hoe goed de bevolking mi en in de toekomst

beschermd is tegen de ziekten waartegen gevac
cineerd wordt

De surveillancepiramide
laat zien waarom de

surveillancegegevens
meestal maar een topje van

de ijsberg aan gevallen van

een besmettelijke ziekte in

de bevolking omvatten De

top van de piramide bevat

gegevens sterftecijfers t

en laboratoriumuitslagen
die gemakkelijk beschikbaar

zijn Maar de meeste

zieke mensen met een

infectieziekte met of

zonder klachten bezoeken

geen huisarts of ziekenhuis

Daar is geen registratie van

Het aantal blootgestelden is

nog groter Hierdoor kunnen

uitbraken onopgemerkt

blijven
Bron RIVM 2015

r

fjf zieken VV
huizen \\laboratoria

huisartsen

besmette patienten
met symptomen

Surveillance door het regelmatig analyseren van

gegevens uit deze bronnen wordt indicator based

surveillance genoemd Er zijn meerdere beper
kingen aan de surveillance van infectieziekten

op basis van deze bronnen Ten eerste geven niet

alle surveillancebronnen data over alle mensen

in Nederland bijvoorbeeld omdat slechts een

deel van de huisartsen hun data doorgeeft aan het

Nivel Ook is het belangrijk te realiseren dat niet

iedereen met een infectie ziek hoeft te worden Zo

wordt slechts 5 10 van degenen die besmet zijn
met de tuberculose bacterie ziek Bovendien gaat
niet iedereen die ziek wordt naar een arts en niet

alle ziekten worden juist gediagnosticeerd of

gemeld Dat databronnen niet compleet zijn hoeft

geen bezwaar te zijn als er maar consistentie is in

omvang en karakteristieken van de populatie die

gedekt wordt en deze populatie enigszins repre

sentatief is voor de hele Nederlandse bevolking

besmette patienten
met en zonder symptomen

blootgestelde personen
besmet en niet besmet

definities en coderingen Het gaat om data van

huisartsen verzameld door het Nederlands

Instituut voor Onderzoekvan de Gezondheids

zorg Nivel ziekenhuizen verzameld door

Dutch Hospital Data en van gespecialiseerde
zorgverleners bijvoorbeeld Centra Seksuele

Gezondheid Ook gegevens over medicijnge
bruik inclusief antibiotica voor de behandeling
van infectieziekten worden gebruikt Een aantal

huisartsen verzamelt aanvullende informatie

zoals over het aantal patienten met luchtwegin
fecties en stuurt materiaal in naar hetlabora

torium om te achterhalen wat de specifieke
verwekkers zijn van deze infecties

4 Laboratorium bevestigde diagnoses Voor

niet meldingsplichte ziekten geeft informatie

afkomstig van medisch microbiologische labo-

ratoria inzicht in diagnoses van verschillende

infectieziekten Voor resistentie van antibiotica

is dit de belangrijkste bron van gegevens Idea

liter weten we niet alleen hoeveel mensen een

infectieziekte hebben maar ook hoeveel men-

sen getest zijn Hiermee wordt duidelijk of een

toename in het aantal patienten een werkelijke
toename weergeeft of door een toename in het

aantal testen kan komen Dit laatste is bijvoor

Opsporing op basis van gebeurtenissen
Naast signalen uit indicator based surveillance

worden ook andere signalen over mogelijke
uitbraken en trends verzameld door het Centrum

Infectieziektebestrijding van het RIVM Het gaat

dan om berichten over nieuwe mogelijke signa-
len vanuit GGD’en laboratoria of ziekenhuizen

professionele ofsociale media inclusief radio

televisie en dagbladen Het kan een uitbraak van

een infectieziekte betreffen of bijvoorbeeld een

opduikende nieuwe variant van een ziekteverwek

ker Deze vorm van surveillance wordt event based
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Surveillance in historisch perspectief van rooksignalen tot internet

PROF DR TOINE PIETERS

Op woensdag29 januari 2020 besloten de

autoriteiten van de Italiaanse havenstad

Civitavecchia dichtbij Rome een cruise

schip aan de ketting te leggen en passa

giers 48 uur vast te houden op verdenking
van besmetting met het nieuwe coronavi

rus Covid 19 Deze surveillancemaatregel
draagt de sporen van de i4de eeuwse

publieke gezondheidszorgmaatregel in de

stad Ragusa huidige Dubrovnik om sche

pen te onderzoeken en bij verdenking op de

pest 40 dagen in quarantaine buitengaats
te laten

Epidemieen van besmettelijke zieken en

de maatschappelijke reacties hierop zijn

onlosmakelijk verbonden met onze geschie
denis Bij de uitbraak van een besmettelijke
ziekte in een stad zoals de pest en later 00k

de pokken ofcholera waserangst woede

gelatenheid maar 00k paniek Mensen

bleven in de stad anderen vluchtten maar

werden tegengehouden door de autori-

teiten van omringende steden die waren

gealarmeerd door de rook van de vuren om

dode slachtoffers en hun bezittingen te

vernietigen
Cordon sanitaire

Autoriteiten probeerden het beste ervan te

maken en leringte trekken uit de gebeurte
nissen Als maatregel werden steden afge
sloten voor inkomend verkeer en voerden

autoriteiten gezondheidspassen in Deze

zogenaamde cordon sanitaire en de daarbij
horende surveillance kreeg een steeds

georganiseerder karakter richting igde en

20ste eeuw

De gezondheidsstatistiek ging de weten

schappelijke basis vormen voor de surveil-

lance Door het bijhouden van ziekte en

sterfteeijfers kon men in een steeds vroeger

stadium burgers waarschuwen voor een

nieuwe uitbraak van een besmettelijke ziekte

En om besmettelijke ziekten buiten te houden

werden hygienemaatregelen doorgevoerd
zoals de aanleg van riolering waterleidingen

goede huisvesting AAaa r 00k transportmid
delen werden onder handen genomen Het

begon met het ontsmetten van schepen en

later 00k treinen en vliegtuigen
Toch bleek dit niet voldoende om epidemieen
de wereld uit te helpen De influenzapan
demie van 1918 bekend als ‘Spaanse griep’
was een wake up call voor de internationale

gemeenschap Om dit soort rampzalige

uitbraken van infectieziekten te voorkomen

werd een wereldwijd surveillancesysteem
opgezet De WHO speelt hierin een centrale

rol

Steeds meer geavanceerde informatie en

communicatiesystemen worden gebruikt
om zo vroeg mogelijk een uitbraak te

ontdekken en in de kiem te smoren Zo

volgen Google en gezondheidsautoriteiten
de communicatie van burgers op sociale

media over gezondheid en ziekte om vroege

signalen van uitbraken op te pikken

De Lazzaretten van Dubrovnik Kroatie is een groep onderling verbonden gebouwen op 300 meter

afstand van de muren van Dubrovnik die ooit werden gebruikt als quarantainestation ten tijde van de

pest voor de stadstaat Ragusa

iSaSS
iLL

■i1

a trrr

| n I

A
1

l
t I IM11
mu a i L

■ ■

y

sk’

r

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet42



370350

Ziekten die heel veel voorkomen en ziekten

die leiden tot langdurige ziekte invaliditeit of

voortijdige sterfte hebben de hoogste ziektelast

In Nederland veroorzaken influenza en invasieve

pneumokokkenziekte de hoogste ziektelast van

alle infecties Gegevens over voorkomen van

ziekte ziektelast en effecten van interventies

zoals vaccinatie worden geschat met rekenkun

dige modellen die rekening houden met hoeveel

verspreiding en daarmee ziekte last in de toe

komst voorkomen wordt door deze interventies

Door de kosten en effecten van interventies te

vergelijken schatten we de kosteneffectiviteit van

interventies

Epidemiologen maken

gebruik van een scala aan

bestaande informatie

systemen van laboratoria

ziekenhuizen huisartsen

registraties die bepaaide

gegevens indicatoren

over ziekten bij de mens

registreren en van andere

bekende bronnen over ziekte

bij dieren verontreinigingen
in het milieu en hoeveelheid

muggen of teken kolom

links van de stippellijn

Analyse en interpretatie van

deze gegevens data kan

leiden tot een signaal Om

nieuwe gebeurtenissen’
te signaleren gebruiken

epidemiologen een andere

methode Omdat het om nog

niet eerder geregistreerde
ziekten gaat is er nog geen

indicator bekend Hiervoor

gebruiken ze berichten uit

verschillende media zowel

de klassieke media als krant

radio en televisie en nieuwe

sociaie media kolom rechts

van de stippellijn
Bron ECDC

epidemiologische informatie

bewaken op basis

van indicatoren

bewaken op basis

van gebeurtenissen

1

bewakingssystemen monitoring van

gebeurtenissen
data

| gebeurtenissen

vastleggen
filteren
verifieren

verzamelen

analyseren
interpreter

signaal

lbeoordelen

onderzoeken volksgezondheid alert —► verspreiden

1
beheersmaatregelen

surveillance genoemd Iedere week komt op het

RIVM een groep experts in het Signaleringsoverleg

bij een om deze signalen te beoordelen en wordt

een signalenoverzichtverzonden naar ruim 2 500

mensen die werken aan infectieziekten in Neder-

land Hiermee zijn deze professionals meer alert

op mogelijke nieuwe patienten in hun omgeving
met als doel diagnostiek en bestrijding te optima
liseren Naasthet wekelijks Signaleringsoverleg

zijn er 00k maandelijkse Signaleringsoverleggen

gericht op ziekenhuisuitbraken en antimicrobiele

resistentie en op zoonosen infectieziekten die van

dier op mens over kunnen gaan

Surveillance verandert

Naast gebruik van de hierboven beschreven ‘tradi

tionele’ manieren van surveillance kwamen er in

de afgelopenjaren nieuwe mogelijkheden beschik
baar voor surveillance van infectieziekten Het gaat
dan zowel om nieuwe gegevens als nieuwe bron-

nen en nieuwe analysemogelijkheden
Een voorbeeld van nieuwe databronnen zijn de

gegevens die beschikbaar komen door het gene

tisch karakteriseren van ziekteverwekkers Bij
wholegenome sequencing WGS wordt het gehele
DNA van een micro organisme in kaart gebracht
WGS heeft een enorme vlucht genomen door

verbeterde technieken en dalende prijzen waar

door hetbeter mogelijkis om veranderingen in

de populatiestructuur van micro organismen over

de tijd en over de wereld te volgen bijvoorbeeld
opkomst van meer ziekmakende stammen of resis

tenties Ook is het mogelijk om verspreiding van

patient naar patient gedetailleerd in kaart te bren

gen en om bijvoorbeeld specifieke voedselbronnen
te detecteren Denk aan de listeriabacterie in 2019

waarbij aangetoond werd dat precies dezelfde

bacteriestam in patienten als in bepaaide vleeswa

ren voorkwam waardoor een vleeswarenfabriek de

deuren maanden moest sluiten

Van ziektelastschatting naar kosteneffectiviteit

Ookbinnen de publieke gezondheid is het belang

rijk om geld en capaciteit optimaal in te zetten

Prioriteren van gezondheidsproblemen is daar

bij belangrijk en voor infectieziekten geldt dat

gegevens afkomstig van surveillance hiervoor

essentieel zijn Om de ziektelast door de verschil-

lende infecties te kunnen vergelijken wordt deze

uitgedrukt in disability adjusted lifeyears DALY s

Ziektelast in DALY is een optelsom van verloren

gezonde levensjaren door ziekte en invaliditeit

years lived with disability YLD en door voortijdige
sterfte years oflife lost YLL
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Vroegtijdig uitbraken signaleren
DR GEERT GROENEVELD

Surveillance om potentiele uitbraken van

infectieziekten vroegtijdig te detecteren

blijkt in de praktijk complex Hierdoor kan

een uitbraak pas laat herkend of helemaal

gemist worden Diverse factoren dragen
hieraan bij Zo kunnen patienten die deel

uitmaken van een uitbraak met hun klacht

naar verschillende gezondheidszorginstel

lingen gaan zoals huisarts huisartsenpost
of ziekenhuis Daarnaast kost het tijd om
aanvullende testen te doen om de juiste
infectieziekte vast te stellen en vergt het

een investering van artsen en laboratoria

om meldingsplichtige ziekten daadwerke

lijkte melden bij de GGD

Niet meldingsplichtige ziekten die wel

degelijk impact kunnen hebben op de volks patienten met een infectieziekte bij de

gezondheid worden vrijwel nooit gemeld Om diverse zorginstellingen geanonimiseerd
deze redenen is in de regio Leiden Den Haag naar een beveiligde webpagina van de GGD

gedurendetweejaar 2013 2015 een proef gestuurd Dit actuele aantal werd afgezet

uitgevoerd ICARES Integrated Crisis Alert and tegen een historisch gemiddelde van voor

REsponse System om potentiele clusters van gaande jaren Wanneer het actuele aantal

infectieziekten vroegtijdig en geautomati blauwe lijn in defiguur hoger is dan het

seerd te herkennen historisch gemiddelde plus een bepaalde
marge rode streepjeslijn dan is er moge

lijk sprake van een uitbraak

Als onderdeel van hun dagelijkse routine

registreren huisartsen huisartsenposten en

ziekenhuizen welk soort ziektebeelden hun

patienten hebben Die informatie zetten ze in

hun digitale informatiesysteem De frequen-
ce waarmee bepaalde infectieziekten per

dag in die informatiesystemen voorkomen

gebruikten de onderzoekers voor de proef
Elke dag werd geheel automatisch het aantal

Een stijgingkan ookoptoeval berusten

of de gevallen kunnen niets met elkaarte

maken hebben Daarom moest de GGD

bij iedere statistische uitschieter nagaan

of er iets bijzonders aan de hand was Zo

steeg bijvoorbeeld vanaf 8 augustus 2014

het aantal patienten met een hersenvlies

ontsteking snel Na een week daalde het

aantal weer naar de gebruikelijke aantallen

De uitbraak was voorbij Nader onderzoek

leerde dat er inderdaad sprake was geweest
van een kleine uitbraak van virale hersen

vliesontsteking Omdat de uitbraak vanzelf

was gestopt was verder onderzoek niet

nodig
Geautomatiseerde en real time surveil-

lance is dus goed mogelijk en kan bijdragen
aan het vroegtijdig signaleren van een

uitbraak je van een infectieziekte Ook kan

op deze manier het beloop van een uitbraak

worden vervolgd Een dergelijk systeem
is zowel aantrekkelijk voor huisartsen en

ziekenhuizen die niets extra’s hoeven te

registreren als voor GGDs die vaker en snel

ler zullen weten of en wat er in hun regio
aan de hand is Helaas vergt het een stevige
financiele investering om alle informatie-

systemen hierop aan te passen
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Het aantal geregistreerde gevallen van hersenvliesontsteking in een week blauwe lijn en het

historisch gemiddelde van voorgaande jaren plus een bepaalde marge rode lijn in de proefperiode
Daar waar de blauwe lijn boven de rode lijn uitkomt kan mogelijk sprake zijn van uitbraak
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Daamaastwordt steeds meerinformatie over

patienten digitaal opgeslagen in elektronische

patientendossiers zie kader Vroegtijdig uitbraken

signaleren en meergedetailleerdeinformatie

opgeslagen in financiele systemen in de zorg bij
voorbeeld voor de verzekering Een andere nieuwe

digitale gegevensbron is de sociale media Het

analyseren van Twitterberichten kan bijvoorbeeld
inzicht geven in de kennis en overtuigingen die

mensen hebben ten aanzien van vaccineren Voor

mazelen is bijvoorbeeld ook onderzocht in welke

mate de intensiteit van Twitteractiviteit gerela
teerd is aan het voorkomen van mazelen Hieruit

bleek dat de Twitteractiviteit meer gerelateerd is

aan de mate van rapportage over mazelen in online

nieuwsmedia dan aan het daadwerkelijk voorko-

men van mazelen

Doordat steeds meer data digitaal beschikbaar
komt biedt koppeling van gegevens uit verschil

lende bronnen in theorie nieuwe mogelijkheden
voor surveillance Hiermee is het bijvoorbeeld

mogelijk om geautomatiseerd meer achterlig

gende informatie over de patient te verzamelen

waardoor ook beter inzicht in risicofactoren en

beloop van de ziekte mogelijk is zonder aanvullend

onderzoek Dit is echterlang nietaltijd wenselijk
vanwege privacyoverwegingen zoals onder meer

is vastgesteld in de Algemene Verordening Gege

vensbescherming AVG

Een nieuwe analytische mogelijkheid waard
om te vermelden is automatischleren machine

learning In dit onderzoeksveld worden algoritmes
ontwikkeld waarmee computers informatie over

patronen en relaties uit big data bronnen halen

Machine learning zou bijvoorbeeld gebruikt kun
nen worden bij het automatisch signaleren en

voorspellen van uitbraken Vervolgens is hetwel

nodig om te onderzoeken of de gevonden patronen
relevant zijn

Vooruitblik naar de toekomst

Doordat in Nederland de infectieziektebestrijding
goed georganiseerd is lokaal gecoordineerd via

GGD en en landelijk via het Centmm Infectie-

ziektebestrijding van het RIVM hebben we een

goed overzicht van het voorkomen van de meeste

infectieziekten Voor ziekten die niet meldings

plichtig zijn en waarvoor er geen goede surveillan

cesystemen zijn maken we schattingen op basis

van gericht onderzoek Een uitdaging hierbij zijn
infectieziekten die nu nog niet veel voorkomen

maar om verschillende redenen mogelijk wel in

Nederland zullen gaan opduiken
Verschillende wereldwijde trends kunnen in de

nabije of verdere toekomst leiden tot een verande

rende epidemiologie van infectieziekten Globali

sering kan leiden tot een snellere verspreiding van
micro organismen Zowel doordat mensen meer

en verder reizen maar ook door globalisering van
de voedselvoorziening Ook klimaatverandering
leidt tot een veranderende epidemiologie van

bepaalde infectieziekten Zo is het verspreidings

gebied van westnijlvirus dat verspreid wordt via

muggen en bij een klein percentage besmette

mensen emstige neurologische klachten kan ver

oorzaken toegenomen richting de meer noord

westelijke landen in Europa Omdat surveillance

in Nederland onvoldoende is om in deze trends

inzicht te geven is het noodzakelijk dat gegevens

intemationaal worden verzameld en er interna

tionaal wordt samengewerkt om uitbraken vroeg

op te sporen dit te communiceren en hiertegen
maatregelen te kunnen nemen
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‘Elke dag vraag ik me

nog af waarom ik
’

door Astrid van de Graaf

draaide alles om me heen ik zat onder het zweet

Maar tijdens het gesprek met de huisarts kon ik

nog helder antwoorden en er waren geen tekenen

van meningokokken geen vlekjes geen stijve nek

De huisarts dacht daarom aan een buikgriepje
”

“Ze kijken alleen ofje je kin naarje borst kan
doen Dat heeft hij altijd gekund Daar moeten ze

eens van afstappen
”

vindt Soenita “Terry klaagde
wel over erge hoofdpijn en rugpijn

”

Diezelfde avond beseft Terry liggend op bed dat

hij niets meer hoort Met zijn vader die even komt

controleren en water brengen communiceert hij
via briefjes Soenita “Marcel vertrouwde het niet

bij griep hoort toch geen gehoorverlies Hij heeft

toen de huisartsenpost gebeld en die stuurde

uiteindelijk een ambulance
”

Wat hierna gebeurde
kan Terry zich niet meer herinneren In de ambu-

lance raakt hij in coma Zes dagen later ontwaakte

hij blind doof en verlamd maar buiten levensge
vaar

Terry Koper i6 raakte in 2018 tijdens een schoolreisje in Oxford besmet

met de meningokokkenbacterie type W Hij kroop door het oog van de

naaId Zijn zicht is teruggekomen maar door de hersenvliesontsteking
kan hij nu bijna niets meerhoren en niet 1open

ijn kind is nooit ziek Dus toen

Terry moe terugkwam uit Enge
land en zich nietlekker voelde

dacht ik dat is normaal na een

schoolreis
”

vertelt zijn moeder Soenita Anroedh

Terry zit aan de keukentafel in zijn rolstoel Met

zijn rechteroor hoort hij nog voor ro Links is

hij doof maar hij kan inmiddels perfect liplezen

Hijzelf dacht aan een beginnend griepje “Ik was

heel erg moe maar had geen koorts Maandag
dinsdag en woensdag ben ik nog gewoon naar

school gegaan Maar woensdag voelde ik me echt

nietlekker
”

Omdathij al een tijd slecht at drong
Soenita die avond aan om toch vooral zijn bord met

spaghetti helemaal leeg te eten “Na het eten kreeg
ik het heel koud

”

vertelt hij verder Hij had 40°C
koorts “Ikmoest de hele tijd overgeven

”

M

Kantje boord

Soenita is de broeder van de ambulance nog eeu

wig dankbaar Ze schiet vol Hij zag hoe doodziek

Terry werkelijk was zijn pupillen reageerden niet

meer en hij sloeg wartaal uit Hij heeft toen een

beslissing genomen en daarmee Terry’s leven

gered Hij zei ‘Gas erop en rijden VergeetBever

wijk ofAlkmaar ik bel het AMC voor goedkeuring
”

“Toen we aan kwamen stond er een batterij aan
artsen klaar Het had geen minuut later moeten

zijn
”

zo voelt Soenita het “Ze wisten nog niet wat

het was maar gaven alle antibiotica die ze in huis

Gehoorverlies

Donderdag bleefTerry doodziek thuis De nacht en

avond waren zwaar hij bleef maar braken alleen

nog gal Vrijdag 28 September de verjaardag van
Soenita was de fatale dag Omdat er in de middag
nog steeds geen verbetering was belde zijn vader
de huisarts “Terry liep toen al moeilijk dat zijn
allemaal symptomen maar dat weet je niet

”

Terry
“Ik had een soort zwabberbenen In de wachtkamer hadden een ervan moest het werk doen

”
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’s Nachts brak er nog lichte paniekuit door

vochtophoping liep de druk in de hersenen op en

moest er een drain worden aangelegd Die ochtend

kregen zijn vader moeder en zusje Dewi te horen

dat Terry het mogelijk niet zou halen “Zondag
hoorden we pas dat hij buiten levensgevaar was
maar volgens de doctoren kon hij niet meer zien

horen oflopen
De meningokokkenbacterie had bij Terry niet

alleen hersenvliesontsteking veroorzaakt de

ontsteking was ook naar zijn mg gezakt waardoor

hij een dwarslaesie heeft opgelopen ter hoogte van

zijn navel “Hierdoor werken mijn beenspieren
niet of niet goed ik voel geen warmte of koude

plassen gaat ook niet meer
”

somt Terry op Zijn

gezichtsvermogen kwam gelukkig weer helemaal

terug maar de kans op verder herstel is niet groot

“Ze zeiden als het na een halfjaar nog niet terug is

dan blijft het zo
”

staan in het teken van confrontatie en acceptatie
”

vindt Soenita “Je komt continu dingen tegen die

we niet meer kunnen doen
”

Vooral niet meer kunnen horen treft hem zwaar

“Als iemand een opmerking maakt en iedereen

lacht dan weet je niet waarom Muziek luisteren

samen gamen lachen dat kan allemaal niet meer

Kleine dingen die zo gewoon waren worden nu

heel groot
”

zegt hij somber Op de vraag hoe hij

zijn dag invult zeg Terry gelaten “Vervelen kla

gen verdrietig zijn echt met niks
”

“Elke dagvraag ik me nog af waarom ik Nie

mand van de Oxfordgroep is ziek geworden Het

kan zelfs zijn dat een van hen drager was van de

bacterie “Daarom is het zo belangrijk om die prik

tegen meningokokken te halen Niet alleen voor

je zelf maar ookom een ander niet te besmetten
”

Voor Terry kwam de vaccinatiecampagne net te

laat

Sociaal isolement

Na vier maanden revalideren in Utrecht kon Terry

begin 2019 aangesterkt weer naar thuis In de min

grenzend aan de keuken en woonkamer is een

nieuwe slaapkamer en badkamer gebouwd Alles

rolstoelproof

Terry gaat weer naar zijn eigen school “Ikheb

een schrijftolk die intypt wat de docent zegt zodat

ik kan meelezen Verder is het veel zelfstudie om

bij te blijven” Hij staat gemiddeld een 8 zegt Soe-

nita trots die voorlopig thuis blijft omTeny te hel

pen en overal naar toe te brengen “Het is allemaal

nog erg vers en onwerkelijk We hebben in een

soort roes geleefd De eerste twee jaar zullen vooral
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Van GGD naar LCI

het uitbraakteam inventariseert

DE UITBRAAK

4
doorJim van Steenbergen

mensen met koorts soms misselijk maar

vooral hoofdpijn Sabine besluit om het

uitbraakteam te verdubbelen en actief

huisartsen te gaan bellen voor zoveel

mogelijkkwantitatieve info over het

aantal patienten met koorts en hoofdpijn
in de afgelopen drie weken

naar de referentielaboratoria van het

ErasmusMC Viroscience Rotterdam en

het RIVM IDS Bilthoven voor viru

sidentificatie Alle bekende informatie

wordt verspreid via inf@ct en labinf@ct

de Nederlandse dig tale berichtenservices

voor publieke gezondheid en medisch

microbiologische laboratoria

De volgende dag rapporteren alle lan

delijke dagbladen een groot aantal zieken

Verder zijn er gesprekken met directeur

GGD regio NeOG en met de ervaren neu

roloog uit St Jansdal en andere experts

MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 8 30 UUR

Sabine de dienstdoende arts infectieziek

tebestrijding van de GGD NeOG meldt in

het ochtendoverleg het gedoe van zondag
op radio en tv Iedereen is al op de hoogte
Sabine formeert snel een klein uitbraak-

team een arts twee verpleegkundigen
een epidemioloog een datamanager en

twee secretaressen Hun opdracht is om

snel het aantal mensen met koorts en

hoofdpijn te inventariseren niet alleen

bij St Jansdal huisartsenpost en SEH

maar ook in het gebied in een straal van

30 kilometer rond Harderwijk Er wordt

een zeerbrede casusdefinitie gehanteerd
van koortsende ziekte met neurologische

symptomen zoals hoofdpijn braken

onrust epileptische aanval tot uitval van

spraak en geheugen
Sabine belt met de Landelijke Coordina

tie van het Centrum Infectieziektebestrij

ding LCI RIVM Daar is men vanwege

de media aandacht al op de hoogte Er zijn

geen andere meldingen binnen gekomen
De virologische weekstaten gaven wel een

lichte verhoging vergeleken met andere

jaren maar niet zorgwekkend

i8 00 uur

Het team rapporteert terug aan Sabine

Het is niet gelukt veel huisartsen te

spreken De inventarisatie moet door

Sabine belegt een crisisoverleg Infectie

ziektenbestrijding van de GGD waarbij
het CIb telefonisch aanwezig is met de

dienstdoende arts Mart ’s Avonds blijft
iedereen doorwerken aan de inventarisa-

tie waarvoor de volgende afspraken zijn

gemaakt
1 de casusdefinitie wordt versmald

koorts 38 5 graden en klinische tekenen

van hersenontsteking en gegevensverza

meling uitgebreid zoals eerste ziektedag
datum herstel uitvragen andere klach

ten andere ziektegevallen in omgeving
contact met dieren en waar de patient is

geweest

2 De regio wordt uitgebreid naar de hele

GGD regio het LCI RIVM inventariseert

bij de buur GGD’en Flevoland Utrecht

IJsselland Gelderland Midden de andere

GGD’en worden per mail geinformeerd
3 Het laboratorium wordt gevraagd om

patientmateriaal met de taxi te zenden

Een uitbraak vergt van GGD en LCI Clb snel

handelen gegevensverzameling over aantal

en aard zieken zoeken naar en typeren van

mogelijke verwekker zoeken naar con

tacten mogelijk blootgestelden mogelijke
bronnen

De GGD werkt voor de gemeentelijke over

heid CIb voor de landelijke CIb coordineert

en informeert dus ook andere GGD’en en

vraagt bij hen informatie Microbiologi-
sche Laboratoria hebben onderling enkele

‘referentielabs’ aangewezen die gespeciali

seerdzijn in bepaaldeverwekkers Erasmus

Viroscience en Clb RIVM zijn dat voor

arbo virussen {arthropod borne virussen

door muggen overgedragen In de wereld

werken hooggespecialiseerde virologische
laboratoria samen in een netwerk

12 00 uur

De gegevens druppelen langzaam binnen

Als je alle ziekenhuizen bij elkaar optelt

lijkt er inderdaad sprake van meer opna
mes dan normaal Dit klopt met gegevens
van de huisartsenposten ze zien veel
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Een virus op
wereldtournee

4

PROF DR EN DR

n een klein appartement in een suburb van

Rio de Janeiro kan Fabiane het nauwelijks
bevatten “Hethoofdje van je dochtertje is

abnormaal klein
”

zei de dokter vandaag na het

echo onderzoek Fabiane was in de 20ste week van

haar zwangerschap Acht weken eerder was zij ziek

geweest met koorts spier en hoofdpijn Fabiane

bleekeen van de 2 366 moeders te zijn die tussen

november 2015 en december 2016 beviel van een

kind met een veel te klein hoofd en onderontwik

kelde hersenen microcefalie Tegen de wens van

haar echtgenoot koos Fabiane ervoor haar dochter

tje te houden Nog voor de geboorte vertrok haar

man om nooit meer terug te komen

Het raadsel van de kleine hoofden

De plotse explosie van honderden pasgeborenen
met microcefalie stelde de Braziliaanse overheid

aanvankelijk voor een raadsel Sinds mei 2015 werd

Brazilie getroffen door een nieuwe virusziekte

zika genoemd Zika verliep in het algemeen mild

en klachten beperkten zich meestal totlichte

hoofdpijn een vlekkerige huiduitslag over het hele

lichaam en enkele dagen koorts In korte tijd wer

den duizenden mensen getroffen door deze door

muggen overgedragen ziekte A1 gauw werd dui

delijk dat de moeders in het eerste trimester van

hun zwangerschap zika hadden doorgemaakt en

dat het zikavirus verantwoordelijkwas voor deze

vreselijke verminking Inmiddels weten we dat het

zikavirus de voorlopercellen van de hersenen dode

lijk treffen en dat hierdoor de hersenontwikkeling
van het ongeboren kind ernstig wordt verstoord

I

Moeders met hun kinderen

die microcefalie hebben

wachten op medische

zorg in een ziekenhuis in

Brazilie 26 januari 2016

De gezondheidsautoriteiten

zijn overweldigd door de

alarmerende stijging van

het aantal baby s met deze

neurologische aandoening
die verband houdt met het

door muggen overgedragen
zikavirus Nadat zika werd

geidentificeerd in Brazilie

bleek het verspreid naar 22

andere landen De zwaarst

getroffen slachtoffers zijn
vrouwen en hun kinderen

Hoe Is het zover gekomen
Het zikavirus werd begin jaren 50 bij toeval ont

dektbij resusapen in het regenwoud van Zika in

Oeganda Alhoewel antistoffen tegen het zikavirus

in hetbloed van inwoners van Oeganda en later 00k

van andere Afrikaanse landen kon worden aange

toond bleef het lang onduidelijk of dit virus 00k

ziekte bij de mens kon veroorzaken In 1963 kwam

V
J

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 51



370350

Hiv de dodelijkste pandemie van dit millennium

DR PETER REISS

In juni 1981 werd de wereld opgeschrikt
door melding van een ongewoon aantal en

elkaar in korte tijd opvolgende gevallen van

longontsteking door de schimmel Pneumo-

cystis carinii tegenwoordig Pneumocystis

jiroveci en een zeldzame vorm van kanker

kaposisarcoom bij mannen die seks heb

ben met mannen MSM in New York City
en California De ziekte die na enige tijd de

naam acquired immune deficiency syn-

drome afgekort aids kreeg ging gepaard
met een voortschrijdende verzwakking van

het afweersysteem waardoor zich diverse

zeldzame infectieziekten voordeden

waaronder de genoemde longontsteking en

tumoren zoals het kaposisarcoom

Beginnend in California kon een cluster

van 40 MSM met aids\n tien steden in de

Verenigde Staten aan elkaar worden gekop

peld op basis van seksueel contact een

essentiele aanwijzing dat het ging om een

seksueel overdraagbare aandoening
De mythe van patient zero

Een patient met kaposisarcoom buiten

California aangeduid als patient O Out side

of California stond centraal in dit cluster De

‘O werd ten onrechte aangezien voor een

nul en de man een luchtvaartsteward werd

vervolgens als patient zero verantwoordelijk

gezien voor de introductie en verspreiding van

aids onder MSM in steden binnen en mogelijk
00k buiten de Verenigde Staten

In 1983 werd een retrovirus als oorzake

lijke verwekker van aids geidentificeerd
het humaan immunodeficientie virus hiv

Inmiddels was duidelijk dat overdracht van

hiv 00k mogelijk was via besmette naalden

tijdens intraveneus drugs gebruik transfusie

van besmet bloed en bloedproducten en van

moeder op kind kon overgaan tijdens zwan

gerschap bevallingen borstvoeding
Na meldingen van aids bij Afrikaanse man-

nen en vrouwen in diverse West Europese
steden waarbij er geen sprake was van

MSM of intraveneus druggebruik bleek

dat er 00k een zeer snel toenemende hiv

epidemie gaande was in Centraal Afrika

zowel bij mannen als vrouwen op basis van

heteroseksuele overdracht

De mythe van patient zero als bron voor de

hiv epidemie is recent met geavanceerd

fylogenetisch onderzoek definitief ont

kracht Ergens tijdens de 2oe eeuw moet in

Centraal Afrika een sterk aan hivverwant

virus van chimpansees overgedragen zijn

op de mens Na adaptatie heeft het zich

vervolgens als hiv over de wereld verspreid
Inmiddels zijn wereldwijd 32 miljoen
mensen overleden aan aids en bevindt het

eplcentrum van de epidemie zich in Afrika

bezuiden de Sahara Effectieve behandeling
is voor ruim 23 miljoen mensen toeganke

lijk maarvoor vele miljoenen nog niet Gen-

der ongelijkheid geweld tegen vrouwen

en meisjes stigmatisering discriminatie

afnemende financiele investering en gebrek
aan politieke wil blijven cruciale obstakels

om deze pandemie verder te bedwingenn •

•

De AIDS March in zomer 2018 door Amsterdam

ten tijde van de Internationale AIDS Conferentie

illustreert hoe community zorgverleners
beleidsmakers en ambassadeurs samenwerken

V
1

W
it V

mf

a
Prinses Mabel van Oranje sloot zich aan bij de

strijd tegen hiven aids sinds ze in 1997 voor het

Open Society Institute begon te werken Hier

onder andere in zwart T shirt HIV POSITIVE’

samen met auteur Peter Reiss in paars T shirt

j

n n
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Veilanden

Verspreiding van het zikavirus sinds 1947

Cookeilanden en Frans Polynesie 2013 2014 Inhier verandering in toen een laboratoriumonder

zoeker vermoedelijk na een prikaccident ziekwerd 2014 vond de eerste uitbraakplaats op het Ameri

van zika Nu weten we dat infectie methet zikavirus kaanse continent namelijk op Paaseiland Chili

Vanwege het meestal milde beloop en het snelle

herstel veroorzaakten deze uitbraken wereldwijd

weinig ophef Wei werd tijdens de uitbraak op

Verspreiding van zikavirus

over de wereld

Bron NTvG 2016

in slechts in 1 op 6 gevallen klachten geeft met als

meest opvallende verschijnselen koorts rode ont

stoken ogen hoofdpijn vooral achter de ogen huid

uitslag en pijnlijke zwelling van handen en voeten Frans Polynesie duidelijk dat infectie met het virus

Uit proefdieronderzoekbij muizen bleek dat het

virus zich in de hersenen kon vermenigvuldigen

in zeldzame gevallen kon leiden tot schade aan het

zenuwstelsel met meestal voorbijgaande verlam

mingsverschijnselen in de nasleep van de ziekte

het zogenaamde Guillain Barre syndroomUitbraak na uitbraak

Vanuit Afrika heeft het virus zich op een paar

meldingen onder reizigers na onopvallend ver

spreid naar het Indiaas subcontinent en Zuidoost

Azie zie figuur In 2007 vond voor het eerst een

uitbraak plaats buiten Afrika en Azie namelijk
op het eiland Yap in de Stille Oceaan Na deze

uitbraak verspreidde het virus zich verderin

oostelijke richting watleidde tot uitbraken op de

In de tussentijd vonden twee andere interessante

gebeurtenissen plaats In 2011 beschreefde Ame

rikaanse arts Brian Foy hoe hij ziekwerd na een

verblijf in Senegal Vier dagen nadat de ziektever

schijnselen bij Brian Foywaren begonnen werd 00k

zijn echtgenote ziek beiden bleken besmet met het

zikavirus Zijn echtgenote was al die tijd in Amerika
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Risico’s van internationale voedselketens

DR

Het verzekeren van voedsel

veiligheid en zekerheid in een

sterk geglobaliseerde wereld

vormt door de groei van de

wereldbevolking een steeds

grotere uitdaging voor overhe
den industrie en consumenten

Daarnaast brengt de vraag van

consumenten naar een grotere
verscheidenheid aanvoedings
middelen die door het hele jaar
beschikbaar zij n zoals groenten
en fruit langere en complexere
voedselketens met zich mee Dif

betreft niet alleen de producten
zelf maar ook de ingredienten
daarvoor Deze komen tegen

woordig vaak uit meerdere

landen waarbij elk ingredient
duizenden kilometers van een

veld boerderij of fabriek heeft

afgelegd Besmetting aan het

ene uiteinde van de voedselke

ten kan gevolgen hebben voor

de bevolking aan de andere kant

van de wereld

In 2011 veroorzaakte de con

sumptievan kiemgroenten
fenugreek een massale EHEC

uitbraak in Duitsland met bijna
4 000 zieken De zaden hiervan

waren geVmporteerd vanuit

Egypte Een ander voorbeeld

is de grootschalige Europa
brede Salmonella uitbraak die

uiteindelijk gelinkt kon worden

aan Poolse eieren Het voorko

men van dergelijke uitbraken

is zeer complex aangezien er

vele partijen betrokken zijn
van verschillende producenten
industrieen en handelaren tot

overheidsinstanties Goede

samenwerking hiertussen is cru

ciaal om veilig voedsel te kunnen

garanderen

Naasttoegenomen globalisering
van handel zijn er een aantal

andere mondiale ontwikkelingen
die gevolgen kunnen hebben voor

voedselveiligheid Er is met name

als gevolg van de discussie rondom

klimaatverandering een beweging
naar een meer duurzame voedsel

productie op gang gekomen om

de belasting op het milieu te ver

minderen De uitdaging is nu om

‘meer duurzaam’zo te combineren

met de toenemende wereldwijde
voedsel behoefte dat de veiligheid
gegarandeerd blijft Daarnaast kan

klimaatverandering in sommige
regio’s leiden tot dusdanig grote
druk op de voedsel prod uctie

bijvoorbeeld door verlies aan

landbouwgrond als gevolg van

droogte of juist overstromin

gen dat voedselvei ligheid van

ondergeschikt belang raakt ten

opzichte van voedselzekerheid

Deze zeven landen zijn de Duitsland heeft het hoo

ophetimpoi
natie met N

belangrijkste doorvoer bron

Dgste
contamibelangrijksteknooppunten in

hetwereldvoedselnetwerk Ze

ven handel metminstens

van a lie landen ter wereld

rteren van

lederlandals de

■

Elke pijl •

kbee

staat voor een

eldig risico de

contaminatiewaarde

Uit het model kwamen

dezetien pijlen alsde

rijkste naar boven

4 24

belang

De contaminatiewaarde is de

van een handelsroute om con

potentie
tamina

ties chemische en microbiologische
vervuilingen te verspreiden

Sleutelrol voor Nederland in het voedselstromenmodel

food flow model De belangrijkste contaminatiewaarden

bij de zeven belangrijkste bij voedseltransport betrokken landen

4 97

Het internationale agro voedseltransportnetwerk tussen 207 landen met ruim tienduizend handelsstromen tussen

die landen is uiterst complex het vormt een perfect platform om potentieel verontreinigd voedsel te verspreiden
Het blijkt nagenoeg onmogelijk de oorsprong van chemische en microbiologische verontreinigingen te traceren Met

behulp van data analyse is een voedselstromenmodel food flow model opgesteld dat de risico’s op verontreiniging

voorspelt De grootte van de cirkels is evenredig aan de logaritme van de totale handelsactiviteit van een land

Zeven landen spelen een centrale rol in het netwerk met een overduidelijke rol voor Nederland Dat geldt ook voor

voedselcontaminaties met wereldwijde gevolgen met Nederland na de VS op de tweede plaats De figuur geeft het

beeld van alleen de zeven centrale landen De getallen in de vrachtwagens zijn relatieve contaminatiewaarden in het

worst case scenario Bron PLoS One 2012
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Tabel Opkomende infecties

volgens de Wereldgezond

heidsorganisatie Ziekte X

staat voor iedere mogeiijke
nieuwe infectieziekte uit

iedere mogeiijke bron en

ieder mogeiijke overdrachts

vorm

Infectieziekte Overdracht naar de mensBron Mens op mens

overdracht

Krim Congo hemorragische koorts

Ebola en Marburgvirus

Lassakoorts

Via tekenbeetVee Ja

Vleermuis bush meat” Via consumptie van een ziekdier Ja

Rat urine en ontlasting Via verontreinigd voedsel of

huishoudelijke voorwerpen

Via voedsel of direct contact

Ja

MERS CoV Middle East Respiratory

Syndrome Coronavirus en

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome

Nipah en Henipavirus ziekten

Pluim vee Ja

Varken vleermuis Via direct contact of besmet

voedsel

Via muggenbeet

Via muggenbeet

Ja

Rift Valley koorts

Zikavirus

Ziekte X

Vee Nee

Mens Ja

X X X

gebleven waardoorhet zeer aannemelijkwas dat

zij via seksueel contactwerd besmet Zo ontstond

het sterke vermoeden dat het virus niet alleen door

muggen maar ook seksueel overdraagbaarwas De

tweede gebeurtenis was de eerste beschrijving van

een importgeval in Europa in 2013 Hetbetrofeen

Duitse toerist die zika had opgelopen in Thailand

Naar aanleiding daarvan werd gewaarschuwd voor
de mogeiijke opkomstvan zikavims als ziektever

wekkerbij intemationale toeristen Mondiaalleek

er op dat moment echter nog niet zoveel aan de

hand te zijn

in het drinkwater werd al snel duidelijk dat het
zikavirus hiervoor verantwoordelijkwas DeWHO

kondigde de noodtoestand af De kans op geboorte
afwijkingen bij een kind bleek het hoogst wan

neer de moeder tijdens het eerste trimestervan

zwangerschap wanneer het zenuwstelsel wordt

gevormd werd besmet met het zikavims Grof

weg 1 op 10 kinderen had een geboorteafwijking
wanneer de moeder tijdens de zwangerschap een
zika infectie had doorgemaakt

Zika bereikt Nederland

In december 2015 werd het eerste importgeval van
zika in Nederland beschreven bij een toeriste die

uit Suriname was temggekeerd In de loop van

2016 volgden in Nederland nog enkele tientallen

temggekeerde toeristen met dit ziektebeeld voor

namelijk uit Suriname en het Caraibische gebied
Onder deze importgevallen in Nederland bevon

den zich ook enkele zwangere vrouwen bij wie de

angst groot was dat hun kind met een beperking
zou worden geboren

Illustratief is het verhaal van Emma die in het

eerste trimestervan haar zwangerschap op Cuba

besmet was geraakt met zikavims Na temgkeer

Internationale noodtoestand

Vanaf medio 2015 bleek dat in Brazilie en later in

heel Zuid en Midden Amerika sprake was van een

zich zeer snel verspreidende epidemie van infec-

ties met zikavims waarbij in korte tijd miljoenen
mensen werden besmet Ook nu was het ziektebe

loop meestal mild maar internationaal ontstond

veel onrust omdat ten tijde van deze epidemie een

20 voudige toename werd gezien van kinderen die

geboren werden met een te kleine hoofdomtrek

Hoewel in eerste instantie ook aan andere oorza

ken werd gedacht zoals blootstelling aan gifstoffen
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in Nederland zocht ze hulp omdat ze dacht dat een

abortus van haar gewenste kind noodzakelijk zou

zijn Na het bespreken van de risico’s de beperkin

gen van bloedtesten en echo’s en de grote psycho
sociale impact van een abortus bij een gewenste

zwangerschap besloot zij om de zwangerschap

niet af te breken Doorslaggevend voor haarwas
het gegeven dat er 9 0 kans was dat het kindje
niets zou mankeren Ze beviel ruim een halfjaar
later van een gezonde zoon Wereldwijd beleef

den vele zwangeren en hun partners deze angst

waarbij helaas 00k slecht nieuws te melden was Zo

Impact klimaatverandering
op nieuwe uitbraken

DR

Stv

Klimaatverandering is voor

de meeste mensen syno

niem voor opwarming van

de aarde terwijl dat slechts

een deel van het verhaal van

klimaatverandering vertelt

Klimaatverandering bete

kent 00k veranderingen in

regenval en windpatronen
en bijgevolg relatieve vochtig
heid een stijgende zeespiegel
en toenemende UV straling

Klimaatverandering heeft

verder vele indirecte gevolgen
voor het milieu de planten en

de dieren inclusief de mens

die zich hierin bevinden en kan

leiden tot verschuivingen in

waar wanneer en welke soor

ten voorkomen en hoe groot
de populaties zijn Vanzelfspre
kend heeft klimaatverandering
dan 00k gevolgen voor de risi-

co’s op ziekten die mens en dier

vanuit dit milieu in Nederland

kunnen oplopen zoals legionel
lose leptospirose ziekte van

Lyme of westnijlkoorts
De hamvraag is echter hoe

groot de effecten zijn en of de

gevolgen positief of negatief zijn
Om dat te kunnen beantwoor

den moet je bedenken dat voor

de overdracht van deze ziekten

vanuit dieren milieu op de

mens drie dingen nodig zijn de

introductie van een ziektekiem

de juiste milieuomstandigheden
voor vermenigvuldiging van de

ziektekiem en blootstelling van

de mens aan de ziektekiemen De

juiste omstandigheden zijn voor

alle ziektekiemen anders Som

mige soorten bacterien amoeben

en algen kunnen bijvoorbeeld

groeien in waterige omgevingen
met hogere temperaturen terwijl
darmbacterien virussen en

parasieten die zijn afgeleid van

menselijke of dierlijke feces dat

niet kunnen

I
V

De toename van het aantal introducties van de Aziatische tijgermug Aedes

albopictus sinds 2005 in Nederland komt door de toename in hartdel en

reizen naarhet Middellands Zeegebied waar deze mug zich stevig heeft

gevestigd Dat de mug zich nog niet gevestigd heeft in Nederland komt door

het uitroeiingsbeleid van het ministerie van VWS en acties van het centrum

Monitoring Vectoren van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

name van het aantal introducties

van de tijgermug in Nederland

komt door de toename in handel

en reizen naar het Middellands

Zeegebied waa r deze mug zich

stevig heeft gevestigd vanuit de

eerste introducties in Albanie en

Italie decennia geleden Dat de

mug zich nog niet gevestigd heeft

in Nederland komt door het uit-

roeiingsbeleid van het ministerie

van VWS en acties van de Neder-

landse Voedsel en Warenauto-

riteit en niet omdat het klimaat

nog niet geschikt zou zijn
Wanneer we de strijd echter

verliezen en de tijgermug zich

inderdaad hiervestigt dan isde

kans op overdracht inderdaad

door klimaatverandering hoger
omdat virussen in muggen bij

hogere zomertemperaturen
zich sneller vermenigvuldigen

Enige voorzichtigheid in

voorspellingen is geboden
omdat waaren wanneer zich

epidemieen voordoen wordt

bepaald door een samenspel
van een veelheid aan factoren

inclusief het klimaat

Samenspel van veel factoren

Daarnaast wordt klimaatver-

andering tegenwoordig al snel

als schuldige gezien bij nieuwe

uitbraken of introducties van

exotische dieren terwijl andere

veranderingen een veel grotere
rol spelen Bijvoorbeeld de toe
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bleek inderdaad dat het virus seksueel werd over

gedragen Bovendien bleek dat dit niet alleen vlak

na besmetting gebeurde maar ookweken later

omdat hetvims langere tijd in sperma aanwezig
kan blijven

grijpen en vrijwel iedereen geinfecteerd werd

Inmiddels is duidelijk geworden dat in Azie

een groot deel van de bevolking immuun is tegen
het zikavirus Zo werd in een recente studie uit

Thailand aangetoond datbijna driekwart van

de gezondejonge vrijwilligers antistoffen tegen

zikavirus had Ditbetekent dat de meeste vrouwen

al immuun zijn op het moment dat ze voor het

eerst zwanger worden en dus geen risico lopen op

een zikavirusinfectie tijdens de zwangerschap In

Zuid en Midden Amerika was dit niet het geval en

traden er ook onder zwangere vrouwen massaal

besmettingen op met alle gevolgen van dien

Een andere belangrijke vraag is welkvolgende
vims een epidemie in de wereld kan veroorzaken

In 2013 veroorzaakte het chikungunya vims een

massale epidemie in Midden en Zuid Amerika

vergelijkbaar met de recentere zikavimsepidemie
Omdat deze epidemie echter nietgepaard ging met

geboorteafwijkingen bij kinderen bleef de inter

nationale belangstelling beperkt Maar Who s next1

Niemand die het weet Wei houdt de WHO een lijst
van opkomende infecties bij die in de toekomst een

gevaar zouden kunnen worden zie tabel

In de tussentijd is het van het grootste belang
om door middel van goede surveillance in de gaten
te houden welke vimssen opkomen zodat tijdig

maatregelen kunnen worden getroffen ter bescher

ming van de volksgezondheid

Verspreiding met vliegtuigsnelheid
Het reizen zit de mens in zijn bloed Door de

eeuwen heen hebben oorlogen handel en toe

risme een belangrijke rol gespeeld in de versprei-

ding van infectieziekten Door de opkomst van

de commerciele luchtvaart is de omvang en de

snelheid waarmee dit gebeurt tot fenomenale

proporties toegenomen Jaarlijks nemen meer

dan een miljard mensen het vliegtuig waarbij
iedere infectieziekte op een dagreis naar de

andere kant de wereld kan worden gebracht Zo

bleek uit onderzoek dat niet de kortste afstand

in kilometers maar de kortste afstand in tijd die

met het vliegtuig kan worden afgelegd het beste

voorspelde in welke stad een besmettelijke ziekte

zoals de Mexicaanse griep of SARS zou opduiken
Zo kon ook het zikavims zich verspreiden naar

landen waar de mug voorkwam die het vims kon

verspreiden

Meer en meer immuun

Na 2016 daalde het aantal infecties met zikavims

sterk omdat de meeste mensen de infectie had

den doorgemaakt en immuun waren geworden
Momenteel 2020 worden wereldwijd nog

sporadisch gevallen van infectie met zikavims

gemeld
Een belangrijke vraag is waarom de explosieve

toename van geboorteafwijkingen door zikavims
in Zuid en Midden Amerika niet optrad in Afrika

en Azie waar het vims al veel langervoorkomt Een

belangrijk verschil met de bevolking van Afrika en

Azie is dat in Zuid en Midden Amerika niemand

immuun was tegen het zikavims waardoor het

vims razendsnel en ongeremd om zich heen kon
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‘Die stomme polio het

maakt je leven kapot’
door I 10 2e

bleek het een soort vrijwilligersziekenhuis te zijn
Ik kan me herinneren dat ze heel pijnlijke prik
ken gaven een soort acupunctuur Het was geen

leuke tijd
”

zegt Nesrin Omdat niemand haar taal

sprak was ze in het begin erg eenzaam Terug bij
haar neef heeft ze binnen drie maanden heel goed
Engels geleerd “Toen werd het leven makkelijker
en leuker”

Na een paarjaar wilde Nesrin terug naar Turkije
“Ik miste mijn ouders en wilde verder studeren en

geld verdienen
”

Toen ze 16 jaar was onderging ze

nog een operatie Haar ouders wilden het nog een

keer proberen “Ik was twee maanden in een heel

groot ziekenhuis twaalf uur van onze woonplaats
vandaan Ze hebben mijn knie die was een beetje

gebogen geprobeerd los te maken Dat was het

enige maar wel twaalf hechtingen aan de zijkant
Elke keer dacht mijn moeder nu komt ze terug
zonder kruk

”

Nesrin Kabaali gjontdekte 10jaargeleden dat zij het postpolio

syndroom had Het stemt haar vooral heei verdrietig Heel haar leven

looiptzeal met een kruk Sinds 2 014 zijn het er wee

k was negen maanden toen ikbegon te

lopen zeiden mijn ouders Toen ik 1 jaar
was werd ik heel erg ziek Mijn vader was

nietthuis Volgens mijn moederwas mijn
linkerbeen als een stukje stof er zat geen leven

meer in Ze was ook in paniek want ik had heel

hoge koorts
”

vertelt Nesrin Kabaali Meer kan ze

zich niet herinneren Sindsdien loopt Nesrin met

een kruk Haar hele leven al “En met heel veel wils

kracht ik heb steeds moeten doorzetten
”

I

Goede bedoelingen
Ikweet dat ze in Turkije toen onwetend waren

over polio Ze dachten ook altijd dat het goed zou

komen Ik ook Als m’n moeder iets over een arts

hoorde dan moest ik daar meteen heen Daarom

ging ik ook met mijn neef en zijn vrouw naar

Canada toen ik 11 jaar was om de doctoren te laten

kijken
”

Haar vader heeft nog zijn busje verkocht
om de reis te betalen Niemand had geld in die

tijd mijn vier broers zijn daardoor ook niet naar

school geweest
”

Tkben in een ziekenhuis in Montreal achterge
laten mijn neefwoonde in het oosten van Canada

in New Brunswick ze moesten met het vliegtuig
heen en weer Omdat ik in de groei was gingen ze

het bot niet breken zeiden ze Ze bedoelden het

goed maar ze hebben niet echt veel gedaan Later

Blijven doorzetten

In Turkije leerde Nesrin haar Nederlandse man

kennen en ze woont inmiddels 25 jaar in Neder-

land Ik was helemaal happy Na een cursus

Nederlands heb ikbij alle scholen in Haarlem

en Amsterdam gesolliciteerd als lerares Engels
maar werd uiteindelijk gevraagd om Turks op een

middelbare school in Amsterdam West te geven

als vervanger Pas later vroegen ze of ik Engelse les

kon geven ik was tweedegraads bevoegd Ook hier

moest ik weer ‘vechten’ om te mogen werken Net

als in Turkije
”

Daar kregen al haar vrienden een

stageplek als opstap om te les te mogen geven Zij
niet “Omdat ikgehandicapt ben moesten ze eerst
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uitgebreid vergaderen of ik wel geschikt was Ik

had alleen een kruk maar ik moest me tweemaal

zo veel inzetten om te bewijzen dat ik het kan
”

“Het was een van de lastigste scholen in Neder-

land maar toch heb ik doorgezet Maar ik was

altijd moe Je denkt j e hebt kinderen en werk dus

logisch In 2008 had ik een burn out Ikkon zelfs

niet meer autorijden het was zwaar
”

Sinds tien

jaar weet ze dat dit kwam door het postpoliosyn
droom een voortschrijdende achteruitgangvan de

spieren nadat vroeger polio is doorgemaakt omdat

een goede vriendin van Stichting Handicap haar

meenam naar de specialist van hetAMC “Je moet

gewoon naar Frans die kan advies geven zei ze
”

“Het is fijn dat ik nu weet dat ik postpolio heb

maar dan nog Eigenlijk was ik te laat bij hem geko
men Ik wist het niet ik deed 00k alsof ik niks had

maar ik was helemaal niet goed
”

Helemaal geaccepteerd heeft Nesrin de situatie

nog niet Het is gewoon echt verdrietig dat ik nu

afgekeurd ben Terwijl ik zo hard gewerkt heb om

te bewijzen dat ik het kan Die stomme polio het

maakt je leven kapot
”

Echt verdrietig
Het is niet zo’n vrolijk verhaal verontschuldigt
Nesrin zich Ik heb de afgelopen zes jaar twee keer

mijn linkerbeen gebroken Gevallen in de keuken

Sinds 2014 loop ik al met twee krukken En er zijn
veel klachten bij gekomen In mijn andere been

heb ik nu 00k postpolio Ik moet nu trainen om

me een beetje lekker te voelen medisch fitness

en medisch zwemmen Dat is goed voorje
’

zei de

revalidatie arts maar eigenlijk kunnen ze niet veel

doen
”

“Ik ben geen zuur iemand maar ik vind hetwel

heel jammer dat het zo is afgelopen met twee

krukken Maar ik moet blij zijn ik kan naar

buiten
”
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Multidisciplinair overleg krijgt
de overheid grip op de situatie

DE UITBRAAK

5
doorJim van Steenbergen

uitbraakheeft altijd prioriteit De taken

worden verdeeld en het team gaat aan

de slag met de epidemiologen over het

opzetten van een casusregister afspraken
met de lokale GGD over invullen van het

register register aanvullen met eigen
gegevens over ziektegevallen uit andere

regio’s
Martbetrekt epidemiologen en virolo

gen van andere centra van het RIVM bij
deze uitbraak en zorgt ook voorbetrok

kenheid van een diergeneeskundige Hij
informeert de NVWA Uiteraard worden

ookdirecteur CIb en Directeur Generaal

van het RIVM ingelicht

en de diagnostiek en de gewenste bloed

monsters verdeeld over de laboratoria van

het RIVM en Erasmus MC Weer overleg
met de GGD NeOG 17 00 uur en Eras-

mus MC 18 00 uur

Landelijke dagbladen staan vol het is

inmiddels groot voorpaginanieuws De

gezondheidsautoriteiten lijken maar geen

grip op de situatie te krijgen” Ook het

8 uur Joumaal opent met de uitbraak

Directeur Cib geeft rustig uitleg en ver

teltwat erwel en nietbekend is en dater

geen enkele reden is om mondkapjes te

gaan dragen

DINSDAG 1 SEPTEMBER 8 00 UUR 2020

Mart is eerder dan gebruikelijkbij de LCI

RIVM Gisteravond heeft hij nog de casus

inhetbesloten interne casusregister

gezet Na omzwervingen in het buiten

land waar hij als tropenarts werkte heeft

hij sinds kort weer een plek als seniorarts

bij het RIVM gevonden Virologe Desiree

van het ErasmusMC kent hij nog uit de

tijd dat ze samen bij het RIVM werkten

Hij belt haar direct op haar mobiel om

afspraken te maken over de verzending
van het patientenmateriaal en de verde

ling over de laboratoria van het RIVM en

het ErasmusMC ‘Wat denkje Zit het in

het eten gaat het over van mens op mens

of is er een vector in het spel
’

12 00 UUR

Er is telefonisch overleg met het team

van de GGD NeOG 67 patienten voldoen
aan de criteria van ‘een waarschijnlijk

geval’ Ookkomen er veel telefoontjes van

burgers binnen bij de GGD ze gaan een

call centre inrichten Mart overlegt met
de afdeling communicatie RIVM Samen

met de directeur Cib staat hij de media te

woord inclusief twee televisieprogram
ma’s Iedere krant en radio wil nog meer

details

9 00 UUR

Mart schakelt de afdeling Communicatie

van het RIVM in Zij regelen de woordvoe

ring en schakelen zo nodig de directeur

Cib RIVM in

In het casusregister staa n 116 gevallen
waarvan 87 uit regio GGD NeOG De meeste

mensen herstellen snel In werkelijkheid
zijn er 300 of meer mensen ziek of ziek

geweest Wellicht nog meer de GGD zoekt

via oproepen en contacten maar het is niet

mogelijk alle gevallen te vinden Bovendien

zijn er ook gevallen buiten deGGD NeOG

en daarvan komen alleen zij diezichzelf
melden of die door de behandelende arts

gemeld worden in het register

n 0O uur

Mart’s baas bij de LCI voorziet een groot

schalige coordinatie en communicatie en

last een ad hoc afdelingsbreed overleg in

waarin hij vertelt wat er aan de hand is en

wat er aan menskracht nodig is

Erwordt een intern team response

team geformeerd met medewerkers die

zich kunnen vrijmaken Zij laten hun

eigen werk uit hun handen vallen een

16 30 UUR

Het responseteam overlegt de stand van

zaken en vervolgacties Viroscience van

het Erasmus MC doet mee via Skype Vra

gen voor de GGD NeOG worden opgesteld

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 61



370350

4h
k

7

Ik^ ^
¥

5HP 9 £
“TOS

Jk 9 r

Wt
r

mm

r«4
i

fjft
M V

“

be f
•

•a i
M

r

i J

J

fi
i 1

a

»^5a

1 j

J

u^r
TXj

I

Voorspellen is moeilijk vooral als het om de toekomst

gaat De ecologie biedt mogelijk uitkomst We moeten

niet alleen kijken naar mensen maar naar het hele

ecosysteem of verspreiding van nieuwe ziekteverwekkers

kan plaatsvinden de One health aanpak
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5 Brave new world

van beschrijven naar

voorspellen
1 MSC EN PROF DR

e bestrijding van uitbraken van infec

tieziekten is zorgvuldig geregeld in

Nederland Ditbetreftvooral bekende

infectiezieken Maar hoe ziet de toe

komst emit Wat als uitbraken van ongebruike
lijke en onbekende infecties het nieuwe normaal

worden zoals de WHO heeft aangegeven zijn we

dan voldoende toegemst Zijn we voorbereid op

’ziekte X’ de echt onbekende veroorzaker van een

toekomstige uitbraak Welke ontwikkelingen in

de wetenschap gaan ons hierbij helpen En wat

betekent dat voor de toekomstige public health

professional

Recente voorbeelden van ebola SARS en vogel

griep hebben aangetoond dat ookkleinere uitbra-

ken grote invloed kunnen hebben op het dagelijks
leven vanwege angst voor besmetting en onzeker

heid over hoe de uitbraak te beheersen is Voed

selmarkten en andere publieke samenkomsten

werden beperkt waardoor de voedselvoorziening
en economie in het gedrang kwamen Ook het

houden van traditionele bmiloften en begrafenis
sen werd een stuk moeilijker of zelfs helemaal

afgeraden

D

Disease X

Na de enorme uitbraakvan ebola in West Afrika

gaven de lidstaten van de WHO aan dat deze

uitbraak veel groter was geworden dan nodig
en dat er iets mis was met de huidige voorberei

ding op uitbraken van infectieziekten De aan

dacht gaat hierbij vooral uit naar landen waar de

gezondheidszorg minder goed geregeld is Daarom

introduceerde deWHO in 2018 het concept Disease

X Disease X staat voor de mogelijkheid dat een ern

stige intemationale epidemie kan worden veroor

zaakt door een ziekteverwekker waarvan momen

teel onbekend is dat deze bij de mens ziekte kan

veroorzaken

Crete impact
Door wereldwijde bevolkingsgroei veranderin

gen in de leefomgeving van mens en dier en door

klimaatverandering neemt de kans op uitbraken

van infectieziekten wereldwijd toe Een recent

rapport van de Global Preparedness Monitoring Board

waarschuwde dat een nieuwe wereldwijde griep
pandemie vergelijkbaar met de Spaanse griep van

I9i8 zichbinnen 36 totsouur over de helewereld

zou kunnen verspreiden en 50 tot 80 miljoen men

sen het leven zou kunnen kosten Een dergelijke
epidemie kan potentieel bijna 5 van de wereld

economie vemietigen
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Ecologen in actie

DR MAARTEN SCHRAMA EN DR HENK VAN DER JEUGD

Proberen te voorspellen wat

er gaat gebeuren tijdens een

uitbraak van een onbekende

virale infectieziekte lijkt op
het eerste gezicht koffiedik

kijken Toch valt er veel te leren

van eerdere ziekte uitbraken

en kan die kennis gebruikt
worden om verder te experi
menteren

Recente uitbraken van het

usutuvirus en vogelgriep heb

ben laten zien dat sommige

vogelsoorten vaker besmet zijn
dan andere vogels welke vogel-
soorten voor transport van

het virus over langere afstan

den kunnen zorgen en welke

muggensoorten belangrijke

overbrengers vectoren zijn
Echter we weten daardoor ook

dat nietsiswat het lijkt’ Virussen

die voor het eerst in een nieuw

milieu terechtkomen kunnen zich

anders gedragen dan voorheen

en naast muggen kunnen luizen

of teken ook vectoren zijn Boven

dien blijkt dat soms veel meer

vogelsoorten besmet kunnen zijn
en dat het effect van een virus

op een vogel sterk kan verschil

len naarmate het virus evolueert

Een open vizier is dus van groot

belang bij dit onderzoek

Door op allerlei locaties in de

natuur op dezelfde manierte

meten hoe een bekend virus zoals

het usutuvirus zich verspreidt
in vogels zoogdieren muggen

teken maar ook in water en

bodem iste achterhalen met

welke snelheid een nieuw virus

om zich heen kan slaan Ook kun-

nen daardoor andere muggen-

soorten naast de usual suspects
aan het licht komen die in staat

zijn een virus over te brengen op

bekende en nieuwe diersoorten

factoren zoals temperatuur
door klimaatverandering stik

stofconcentraties bijvoorbeeld
door mest waterhuishouding
zoals Ruimte voor de Rivier’

muggendichtheden enzo

voorts Zo kan in de levende

labs onderzocht worden wat

het effect is van een hogere

watertemperatuur of sterke

stikstofvervuiling op aantallen

muggen Deze omstandighe
den zouden kunnen leiden tot

exponentieel hogere aantallen

muggen wat de kans op een

uitbraak sterk vergroot Dat is

belangrijke informatie want

de temperatuur in ons land zal

de komende tijd steeds hoger
worden

Door het onderzoek met de

levende labs leren we hoe de

reikwijdte’van infectieziekten

gaat veranderen in de nabije
toekomst Deze informatie in

combinatie met rekenmodel

len maken de voorspellingen

nog realistischer En dat kan

nog spannende verrassingen

opleveren

Levende labs als blik op de toe-

komst

Nader onderzoek kan gebeuren
in zogenaamde‘levende labs’

replica’s van bestaande ecosyste
men waarin allerlei omstandighe
den kunnen worden nagebootst
Zo kunnen de belangrijkste
spelers bij verspreiding vogels
de gastheren en muggen de

overbrengers blootgesteld wor-

den aan allerlei milieufactoren

die kunnen bepalen of ziekten

al dan niet uitbreken Denk aan

r

Leidse onderzoekers bestuderen

infectieziekten die bijvoorbeeld door

muggen worden overgebracht Een

klompje muggeneitjes drijft als een

vlot bovenop het water boven

Overzicht over het ‘levend Lab van

de Universiteit Leiden links
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merken vastgesteld die veel uitbraken met elkaar

gemeen hebben Ten eerste is meer dan 60 van

de uitbraken van nieuwe ofonverwachte ziekte

verwekkers afkomstig van dieren in het bijzonder
dieren in het wild In sommige gevallen spelen

zogenaamde vectoren zoals muggen of teken ook

een rol in de overdracht

Daarnaast zijn er specifieke omstandigheden
waarin het ‘overspringen’ en de verspreiding van

nieuwe ziekten vaker lijken voor te komen De

kans daarop neemt toe als er grote veranderin

gen in een gebied plaatsvinden met name op het

gebied van bevolkingsgroei landgebruik denk

aan ontbossing of grote veranderingen in de

landbouw handelsstromen reisgedrag en kli

maatverandering Verder is bekend dat een aantal

virusfamilies met name families die al meerdere

diersoorten kunnen infecteren vaker oversprin-

gen van dier naar mens en grote uitbraken veroor

zaken

De verspreiding en het overspringen van het

MERS virus van dromedarissen naar mensen

wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met de

vele veranderingen die het Midden Oosten heeft

doorgemaakt Niet alleen is de bevolking enorm

gegroeid na de ontdekking van olie en gasvelden
maar ook de populatiegrootte en handel in drome-

darissen is exponentieel toegenomen Eigenaren
van dromedarissen hebben vaak nauw contact met

hun dieren en ook worden rauwe melk en urine

gedronken door de lokale bevolking Daarnaast

is het racen van dromedarissen een grote tak van

sport met het daarbij behorende internationale

transport van dieren en mensen tussen landen in

het Midden Oosten en de hoom van Afrika Ten

slotte worden dromedarissen steeds vaker gehou
den in stallen waar medewerkers ook werken en

slapen Dit creeert een ideale omgeving voor de

verspreiding van een nieuw virus tussen dieren en

van dier naar mens
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DeWHO heeft Disease X toegevoegd aan haar

prioriteitenlijst om extra aandacht te vragen voor

de noodzaak totbetere voorbereiding en samen

werking Het is een opdracht aan de wetenschap

pelijke gemeenschap om met betere voorspellin

gen te komen en klaar te staan met diagnostische
testen en controlemaatregelen mocht een derge

lijke ziekte van onbekende oorzaak uitbreken Dat

dit niet onterecht is laten de uitbraken van SARS

MERS ebola zika en de grieppandemie van 2009

zien Al deze uitbraken kwamen als volslagen ver

rassing Ook 2020 begon weer met een verrassing
toen China meldde dat een groep mensen longont

steking had opgelopen door een onbekende ziek

teverwekker na bezoek aan een markt metlevende

dieren De uitbraakbleek te worden veroorzaakt

door een coronavirus een virus datverwant is aan

SARS Ook hier bleken interacties tussen mens en

wilde dieren een belangrijke rol te spelen

Een ebolacontrolepost in de

provincie Port Loko in

1 20 mei 2015 waaral

een jaar een ebolaepidemie
rondwaart

Zijn er patronen te ontdekken

De lijst met uitbraken lijkt willekeurig maar is dat

niet helemaal Er zijn inmiddels een aantal ken
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Kijken in de glazen bol

DR OUIRINE TEN BOSCH DR IR ELINE BOELEE EN PROF DR IR

Met onze omvangrijke handel een haven

van wereldbelang en jaarlijks een half mil

joen vluchten van en naar Schiphol komen

nieuwe ziekteverwekkers regel matigons
land binnen Gelukkig leiden deze intro

ducties doorgaans niet tot grote uitbraken

Hiervoor heeft de ziektekiem namelijk een

aardige dosis geluk’ nodig opdat genoeg

besmette individuen dier of mens de ziek

teverwekker overdragen Het omslagpunt

[tippingpoint daarvoor ligt bij het besmet

ten van gemiddeld meer dan een nieuw

persoon per gemfecteerde Vaak dooft de

infectie uit door toeval of omdat de lokale

omstandigheden voor verspreiding niet

gu n stig ge n oeg zij n

Het is daarom belangrijk om te weten

waar en hoe vaak we verwachten dat deze

introduces hun omslagpunt bereiken en

tot een grote uitbraak kunnen leiden en

welke veranderingen bijvoorbeeld in klimaat

waterbeheer landbouwpraktijken of de reeds

genoemde importrisico’s de balans kunnen

doen omslaan Dit is geen makkelijk vraag

stukin een proces waar een ingewikkeld
samenspel van factoren bepalend is voor de

uitkomst

Hoewel dergelijke complexe systemen zoals

ook bijvoorbeeld het klimaat het weer of de

economie fundamentele grenzen hebben

aan hun voorspelbaarheid kunnen we wel

iets zeggen over het bereiken van omslag

punten voor uitbraken Hiervoor putten we

uit eerdere doorgemaakte uitbraken hoe

verspreidde de ziekte zich door wie en onder

welke omstandigheden

Virus op de radar

Een uitdaging bij het beantwoorden van

deze vragen is dat we maar een klein stukje
van een uitbraak waarnemen Niet iedereen

wordt immers ziek van een infectie laat

staan dat we allemaal naar de dokter gaan

Ziekten in wilde dieren kunnen helemaal

lang onder de radar blijven Met de komst

van meer en nieuwe soorten data onge

evenaarde rekenkracht en geavanceerde

algoritmes krijgen we echter een steeds

scherper beeld van hoe ziekten zich ver

spreiden Zo kon aan de hand van de gene

tische code van usutuvirussen achterhaald

worden waar het virus vandaan kwam en

dat het verschillende keren Nederland was

binnengekomen Door in modellen deze

informatie te combineren met data over

vliegbewegingen van vogels bijvoorbeeld
van GPS trackers kunnen we de versprei-

ding en de rol van trekvogels en lokale

vogels reconstrueren

Deze wetenschappelijke inzichten kunnen

met modellen worden samengevoegd met

informatie uit ecologische experimenten
klimaatscenario’s plannen voor ruimtelijke

inrichting en big data over reizigers Zo zijn
we steeds beter in staat om de glazen bol te

vullen die ons inzicht geeft in de vraag waar

en wanneer we in Nederland het kwets

baarst zijn voor nieuwe ziekteverwekkers

die gegarandeerd gaan komen
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Trekvogels hier een vendel sneeuwganzen

spelen ook een belangrijke rol in verspreiding
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te stellen wat de kans is dat er een introductie of

verspreiding van ziekteverwekkers kan plaats
vinden Deze aanpak waarbij wordt erkend dat

de gezondheid van mensen verbonden is met de

gezondheid van dieren en het milieu wordt ook

wel de One health aanpakgenoemd
Om uitbraken in mensen te kunnen voorspel

len worden diersoorten inclusief muggen en

teken landgebruik klimaat water en nog veel

meer factoren in kaart gebracht Dit gebeurt op
verschillende manieren zoals door middel van

onderzoek in het laboratorium maar ook door het

vaststellen van de optimale leefomstandigheden
voor dieren en muggenpopulaties en de over

dracht van virussen in zogenaamde levende labs’

Gecombineerd met het bemonsteren en testen

van dieren en hun omgeving gedurende het jaar
kan worden ingeschat onder welke omstandig
heden de kans op een uitbraak het grootst is zie

kader Ecologen in actie Deze kennis kan worden

gebruikt om zo snel mogelijk een ziekteverwek

ker te kunnen detecteren mogelijk zelfs voordat

deze het eerste ziektegeval in de mens heeft kun-

nen veroorzaken
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Kunnen we uitbraken voorspellen
“Voorspellen is moeilijk vooral als het om de

toekomst gaat is een spreuk die wordt toegeschre
ven aan de Deense natuurkundige Niels Bohr de

grondlegger van de kwantummechanica Toch zijn
er vakgebieden waarin voorspellen verder ontwik
keld is We kunnen bijvoorbeeld onze wandelin

gen plannen aan de hand van Buienradar en zijn
vertrouwd met codes oranje’ en rood’bij kans op

extreem weer Deze voorspellingen zijn gebaseerd
op modellen die gebruik maken van langdurig
verzamelde meetgegevens waarin patronen te her

kennen zijn die passenbij bepaalde weersverwach

tingen De vraag is of ook uitbraken van infecties te

voorspellen zijn of in ieder geval de kans dat zich

een uitbraak zou kunnen voordoen Zelfs als dat af

en toe mis gaat net als bij weersvoorspellingen
zou dit ervoor kunnen zorgen dat uitbraken veel

vroeger ontdekt worden of zelfs voorkomen kun-

nen worden

Een eerste stap is kijken naar hele ecosystemen
in plaats van alleen naar mensen en proberen vast

Een dromedaris wordt

bemonsterd voor MERS

onderzoek

Data en risicoschattingen
Er is in het afgelopen decennium een enorme

toename van digitale gegevens geweest met

groot potentieel om te worden gebruikt voor het

maken van voorspellingen vroegtijdige detec

tie en bestrijding van nieuwe infectieziekten

Er zijn steeds meer gegevens beschikbaar in het

publieke domein die informatie kunnen geven

over mogelijke risicofactoren voor de opkomst en

verspreiding van infectieziekten Voorbeelden van

dergelijke gegevens zijn dichtheden verspreiding
en bewegingen van mensen dieren en dierlijke
producten sociale media fmanciele informatie

reizigersinformatie medicijngebruik wereldwijde

registratie van weersomstandigheden en klimaat

verandering en nog veel meer Het combineren
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ioo virussen per dag
DR EN PROF DR

Virussen zijn relatief onbekende orga

nismen die ontzettend divers zijn Naar

schatting is nog maar een fractie van die

diversiteit in kaart gebracht De afgelopen

jaren zijn nieuwe technologieen ontwik

keld die het steeds makkelijker maken de

genetische code van organismen inclusief

virussen in kaart te brengen Als gevolg
daarvan zijn er de afgelopen jaren vele

nieuwe virussen ontdekt Deze nieuwe

virussen worden vooral gevonden in dieren

en insecten maar ook in mensen worden

metenige regelmaat nieuwe virussen

gevonden Dit gebeurt zowel in gezonde als

zieke mensen

Het vinden van een virus bij een persoon

met een bepaald ziektebeeld wil niet

meteen zeggen dat dit virus dit syndroom
veroorzaakt Vooral van virussen in de

darmflora wordt gedacht dat deze een

cruciale rol spelen bij het in stand houden

van een gezonde darmflora Ook in het

bloed worden met regelmaat op het oog

onschuldige virussen aangetroffen waarvan

de medische betekenis nog onbekend is

Het aantonen van een direct verband

tussen een gevonden micro organisme en

ziektebeeld is in veel gevallen uitdagend
Om dit te kunnen bepalen moet er eerst

worden gekeken hoe het viroom de geneti-
sche code van alle virussen in een monster

van ‘gezonde’ mensen eruitziet zodat dit

vergeleken kan worden met het viroom van

patienten met een bepaalde aandoening

Wetenschappers proberen een beeid te

krijgen van welke en hoeveel bacterien en

virussen overgaan van hand tot hand
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alle virussen in een bepaalde regio Tijdens
de uitbraak wordt er dan gekeken of er

afwijkingen zijn opgetreden in het regionale
viroom ten opzichte van eerdere periodes
Momenteel worden bijvoorbeeld alle virussen

in rioolwater op een groot aantal locaties over

de hele wereld in kaart gebracht het global
urban sewage project Het gebruik van dit

soort monsters maakt het mogelijk om veel

sneller een overzicht te hebben van mogelijke
ziekteverwekkers in een grote groep mensen

zonder individuele monsters af te nemen

Het is dus ondertussen niet meer de kunst

om honderden nieuwe virussen per dag te

ontdekken en te beschrijven maar om snel

en accuraat afwijkingen van hef normale”

viroom in het normale patroon te kun-

nen detecteren en de significance hiervan

vast te stellen om zodoende vroegtijdig
nieuwe uitbraken te detecteren zodat een

early risk assessment mogelijk isSpeuren naar afwijkende viromen

Een andere strategie om te bepalen welke

micro organismen een infectieziekte

uitbraak veroorzaken is het vergelijken van
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van verschillende bronnen en bet analyseren van

mogelijke risicofactoren kan een grote bijdrage
leveren aan risicoschattingen en voorspellingen op
het gebied van infectieziekten zie kader Kijken in

de glazenbol

een kleine plu£ in op een smartphone en wordt

ook dat publieke kennis Dat levert een boeiend

toekomstbeeld op de mondige burger gaat nu ook
zelf complexe gegevens genereren en delen Onze

leuke uitdaging is om te bepalen hoe we deze

prachtige mogelijkheden knnnenbenutten om in

de toekomstbeter voorbereid te zijn op nieuwe

infecties en uitbraken Saai wordt het niet

Genetische codes

Een andere benadering maaktgebruik van de

razendsnelle ontwikkelingen van methoden om

de genetische code in kaart te brengen van alles

watleeft inclusief micro organismen en virussen

Het doel hiervan is om in kaart te brengen welke

micro organismen er zijn en in te schatten welke

hiervan mogelijk een risico vormen voor de mens

In sommige gevallen is bekend dat het hebben van

bepaalde eigenschappen in de genetische code

de kans op overspringen en ziekte verwekken

bij mensen vergroot In veel gevallen is er echter

nog onvoldoende bekend wat het risico is voor de

volksgezondheid van de virussen en micro orga-

nismen die tot nog toe zijn gevonden zie kader

100 virussen per dag

Samen voorbereid

Het risico op uitbraken van nieuwe infectieziek-

ten is de afgelopen decennia verder toegenomen

Vroege detectie wordt nog belangrijker vanwege
de potentiele snelle verspreiding en impact van

een nieuwe infectieziekte gezien de steeds groter

wordende populatie van mens en dier en hun

toenemende bewegingen over de hele wereld

De onvoorspelbare aard van deze ziekten maakt

surveillance en paraatheid een enorme uitdaging
De recente geschiedenis heeft al aangetoond dat

uitbraken van nieuwe infectieziekten een reeel

probleem zijn en dat nieuwe uitbraken opnieuw
zullen plaatsvinden

Alle sectoren die betrokken zijn bij surveillance

vanbesmettelijke infectieziekten moeten gereed

zijn om nauw samen te werken in de detectie en

bestrijding van infectieziekten Dit betekent dat

de humane gezondheidssector samen zal moeten

werken met andere sectoren zoals dierenartsen

ecologen en dataspecialisten maar ook burgers
om op tijd te kunnen reageren Verdere technische

ontwikkelingen zullen helpen bij de snelle detectie

van nieuwe ziekteverwekkers op het raakvlak van

mens dier en omgeving

Toekomstige wetenschapper
De snel veranderende wereld levert complexe

vraagstukken op die niet meer door individuele

onderzoeksgroepen of publieke partijen alleen op

te lossen zijn Niet alleen kennis van ziekteverwek-

kers en ecosystemen maar ook bijvoorbeeld diep
gaande kennis van menselijk en dierlijkgedrag en

gewoonten wiskundige en economische reken

modellen en nog veel is nodig om uitbraken van

nieuwe ziekten te voorspellen en te bestrijden
Ookburgers nemen in toenemende mate deel

aan onderzoek doorhet verzamelen van gegevens

die cruciale informatie kunnen opleveren voor

surveillance en infectieziektebestrijding Er zijn
al veel apps en netwerken waarin citizen scientists

observaties of andere data kunnen rapporteren

aan onderzoekers In de nabije toekomst is het

bepalen van een ‘viroom’ wellicht mogelijk met
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‘Er blijven mensen op

gevaarlijke links klikken

Hoe bereid je je daarop
voor

’
rijk verschil met mi is dat het toen in elkaar werd

geknutseld door mensen die het leuk vonden om te

kijken wat er allemaal kon Het was niet bijzonder

doelgericht Nuis dat wezenlijk anders
”

De gijzeling van het computersysteem van de

Universiteit Maastricht met ransomware is daar

een recent voorbeeld van “Daar ging het niet om

een vims dat toevallig een netwerk zelfstandig

beschadigde maar om een aanvaller die actief een

vims gebmikte om zich verder het netwerk in te

manoeuvreren Het wordt dan echtingezet als

wapen zoals ookbiologische virussen als wapen

gebmikt kunnen worden door kwaadwillenden
”

door Astrid van de Graaf

Computervirussen kunnen een heel netwerk besmetten en plat eggen
Mensenvirussen een helestad Maarzijn ereigenlijk overeenkomsten

tussende naamgenoten We vroegen het cyberdeskundige Woker

Pieters

o
p twitter kreeg ik als antwoord op

die vraag er zijn geen overeenkom-
sten Maar dat is vreemd Ze hebben

dezelfde naam gekregen dat heeft

natuurlijk een reden
”

vindtWolter Pieters 42

universitair hoofddocent cyberrisico aan de TU

Delft “In beide gevallen gaat het om dingen die

zichzelf laten kopieren De biologische vimssen
doen dat door cellen te infecteren die vervolgens
meer vimsdeeltjes maken Digitale vimssen infec-

teren bestanden en zorgen dat de computer het

vims kopieert naar andere bestanden waardoor

het zich in een netwerk kan verspreiden Vroeger

kreeg je dat stukje virussoftware als je bestanden of

spelletjes nitwisselde via floppydisks Later en nil

nog steeds zit het vaak verborgen in een attach-

ment van een e mail of een link
”

Cyberaanval
De eerste stap van een cyberaanval is vaak een

email met een besmetbestand een phishingmail
Dat was ookbij Maastricht het geval Eenmaal bin

nen werkt de aanvaller zich door het netwerk heen

en gebmikt een kwetsbaarheid hier en een kwets

baarheid daar om uiteindelijkhetbeheerdersac
connt in handen te krijgen en daarmee de controle

over alle servers en het hele netwerk
”

Op 5 febmari 2020 gaf de universiteit Maastricht

via een symposium eenuniekkijkje in de keuken

Patient zero de laptop van de medewerker die op

een kwaadaardige link had geklikt stond demon

stratief op een sokkel tentoongesteld “Het was

bedoeld als een wake up call voor alle instellingen
dit kan er gebeuren als je digitaal niet alles op orde

hebt Normaal wordt dit geheim gehouden
”

De Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald

aan de aanvallers om weer toegang tot de vergren

delde systemen te krijgen en datleidt tot discussie

Symptomen
Een besmette computerwas eerst nog te herken

nen aan bepaalde symptomen Zo kon er bijvoor
beeld een knullig poppetje op je scherm gaan

dansen ofverschenen er bubbels “Maar het vims

kon ookje hele harde schijfwissen Een belang
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Vanuit het perspectiefvan de individuele orga

nisatie kan het betalen van losgeld een betere en

goedkoperebeslissing zijn dan alles zelf herstellen

of opnieuw inrichten Maar voor de samenleving
als geheel creeerje daarmee wel het probleem dat

je het verdienmodel van de criminelen in stand

hondt Die spanning tussen een individuele beslis

sing en collectieve gevolgen zieje ookbij vaccina

tie
”

dan wil je dat kunnen zien Je moet de symptomen
van een besmet systeem kunnen meten Net zoals

de temperatuurmetingen van reizigers op vliegvel
den voor virusbesmettingen

”

Maar ook de afhandeling is dan cruciaal In

China had een dokter al een nieuw ziektebeeld met

onbekende verwekker gesignaleerd patient zero

en ook in Maastricht waren er meldingen ontvan

gen Dit is heel typerend vindtWolter “Waarom

worden die signalen niet opgepikt of afgedaan als

onbelangrijk
”

Het is ook heel moeilijk om het goed te doen

weethij “Dat zie je ook in de discussie random

het coranavirus heeft China het nu goed gedaan
of slecht Hoe dan ook als eriets gebeurt inbeide

gevallen komt het neer op crisismanagement en

dan moetje op basis van zeer beperkte informatie

snel allerlei beslissingen nemen
”

Digitale basishygiene
Wat Wolter met name fascineert is dat het

ondanks de enorme hoeveelheid kennis in de

praktijk een moeizaam proces is om tot een

adequate bescherming tegen computervirussen
te komen Waarom trappen mensen er nog steeds

in Waarom worden de verkeerde beslissingen

genomen in de afhandeling Gedragsverandering
blijkt voor digitale gezondheid net zo ingewikkeld
als voor fysieke gezondheid Als organisatie kunje
er niet vanuit gaan datje al je medewerkers op een

dusdanig awareness niveau krijgt dat dit niet meer

gebeurt Erblijven mensen op gevaarlijke links

klikken Hoebereidjeje daarop voor
”

Daarom gelden ook in de cyberwereld net als bij
infectieziektebestrijding hygieneregels De basis

van een digitale hygiene is zorgen datje software

up to date is “Datwas bij Maastricht op een

paar systemen niet op orde maar meer heeft een

cyberaanvaller niet nodig om binnen te komen
”

Anderebasisregels zijn hetbeperken van de rech

ten van beheerdersaccounts netwerk segmente
ren back uppen ook offline en natuurlijk detectie

en monitoring “Als er iets vreemds aan de hand is
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In het lab

het virus is bekend

DE UITBRAAK

6
doorJim van Steenbergen

pakt had kunnen worden Economische

schade door risico’s voor de veehouderij
is niet denkbeeldig economische schade

voor het toerisme in Gelderland gega

randeerd Er gaan stemmen op om alle

import uit Argentinie te staken

Er volgt een interview met de bewinds

persoon van het ministerie van Land

bouw Natuur en Voedselkwaliteit Zij

zegt de NVWA te hebben ingeschakeld en

dat ze in een directe verbinding staat met

het RIVM

aan de slag gegaan en zal ook bij het OMT

zijn

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020 8 00 UUR

Viroloog Desiree heeft met een team

analisten de hele nacht op het Erasmus

MC in Rotterdam doorgewerkt Ze is

enorm tevreden Ze hebben RNA van een

vims gevonden dat past bij het genus
Alphavirus familieTogaviridae Deze

familie bevat enkele bekende virussen

Mayaro EEEV VEEV die afkomstig zijn
uit Amerika en hersenontsteking kunnen
veroorzaken Ze belt dit meteen om 8 uur

door aan Mart Er volgt druk overleg met
buitenlandse collega’s

Het is nog te vroeg om dit resultaat

officieel bekend te maken Gezien de

virussoort is overdracht door muggen

een van de mogelijkheden Er zou dan

ook een lokale bron reservoir moeten

zijn bijvoorbeeld vogels of knaagdie
ren Over een dag weten ze vast meer

Mart vertelt haar dat er inmiddels 132

personen voldoen aan het criterium

een waarschijnlijk geval’ Twee daarvan

ziekenhuispatienten zijn overleden
Het hoofd CIb wil morgenavond een

Outbreak Management Team OMT

beleggen met alle betrokken instanties

of ze ook kan komen Uiteraard Laten we

ook iemand van Sanquin vragen want

er zijn mogelijk ook consequenties voor

bloedveiligheid Fedor muggenexpert en

entomoloog bij het Centmm Monitoring
Vectoren CMV van de NVWA CMV is

inmiddels ingeschakeld en in Gelderland

10 00 UUR

Desiree overlegt met het Bernard Nocht

Instituut het instituut voor tropische

geneeskunde in Hamburg Ze stuurt ter

bevestiging materiaal aan hen op

17 00 UUR

Desiree heeft enkele uren kunnen slapen
Ze vraagt haar collega’s bij de gezond
heidsdiensten CDC’s in Atlanta in de VS

de daarbekende sequenties van virussen

uit het genus Alphaviridae op te sturen

In haar eigen lab Viroscience zijn ze ook

weer iets verder door hun resultaten

met sequenties op het internet te verge

lijken Er is grote overeenkomst met het

Argentijns encefalitis vims De avond en

nachtploeg gaan verder Met de gegevens

uit Atlanta zouden ze morgen zekerheid

moeten hebben welk vims het is

Kranten berichten over muggen als

zijnde vliegende monsters Ministerie

van LNV en het NVWAhebben mugwe

rende adviezen op hun website staan

maarbenadrukken dat nog niet is aange

toond dat muggen deze ziekte overbren

gen

Casusregister telt 136 gevallen van wie

97 uit regio GGD NeOG Een is overleden

anderen herstellen snel De twee dood

gevonden personen van 26 augustus
voldoen niet aan de casusdefinitie want

er is geen koorts aangetoond Ze staan als

mogelijke gevallen’ in het register Het

Outbreak Management Team bestaat

uit viroloog diagnostiek viroloog
bloedveiligheid publieke gezondheid
effectiviteit en haalbaarheid maatregelen
communicatie lokale GGD voor specifieke
omstandigheden lokale microbioloog
voor diagnostiek lokale neuroloog voor

ziektebeeld hoogleraar neurologic
gespecialiseerd in encefalitis

Onafhankelijke adviseurs en weten

schappers buitelen op radio en tv over

elkaar heen om te vertellen hoe dit in een

goed georganiseerd land veel beter aange
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De snelheid waarmee informatie via sociale media wordt

gedeeld en het ontbreken van drempels maakt dat die

informatie gevoelig is voor manipulatie en verspreiding
van misvattingen Toch kunnen sociale media helpen bij

de effectieve bestrijding van een epidemie
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6 Zijn sociale media

besmettelijk
DR SJAAK DE COUW

ociale media spelen een aanzienlijke rol

in het vormen van meningen over infec

tieziekten en vaccinatie De eerste keer dat

Nederland hiermee echt werd geconfron
teerd was tijdens de invoering van de HPV vaccina

tie Voor de doelgroep meisjes van 13 zijn sociale

media een belangrijke communicatiebron Feiten

pseudofeiten en meningen werden gedeeld en de

principes van communicatie in gesloten groepen

zorgden voor negatieve meningen over het HPV

vaccin en het nut van vaccinatie Professionals

worstelden met de vraag hoe ze hierop een effectief

antwoord konden geven vasthouden aan gebrui

kelijke communicatiestrategieen en kanalen of

actief intervenieren in de sociale media die door de

doelgroep wordt gebruikt
In de afgelopen jaren is onderzoek naar de rol en

mogelijkheden van sociale media bij vaccinatie en

uitbraken van infectieziekten op gang gekomen
EHEC bof en mazelenuitbraken boden daartoe de

gelegenheid In 2011 is de Landelijke Coordinatie

Infectieziektebestrijding LCI begonnen met het

project Infectieziektebestrijding en nieuwe media’

s
minimale tussenkomst van een professionele
redactie de inhoud verzorgen Hoofdkenmerken

zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers
Onder de noemer sociale media vallen onder

andere weblogs microblogs bijvoorbeeld Twitter

videosites fora Wikipedia en sociale netwerken

als Facebook Instagram en Google Een recente

trend is sociale bookmarking websites waarop

gebruikers favoriete artikelen en websites delen

Vaker gedeelde sites en artikelen komen hoger in

de ranking te staan

Een strategic gericht op het gebruiken van

sociale media bij de bestrijding van een infectie

ziekte uitbraak of de bevordering van een vaccina

tiecampagne vergt dan 00k een gedifferentieerde
aanpak Youtube biedt hele andere mogelijkheden
dan Wikipedia en Twitter Netzoals professio-
nals zich voorbereiden op eenuitbraakvan een

infectieziekte moeten zij zich voorbereiden op

een sociale mediastrategie in het leader van deze

bestrijding De mogelijkheden van sociale media

ontwikkelen zich voortdurend actuele kennis

daarvan is essentieel voor een effectieve strategie

Kenmerken van sociale media

Sociale media is een verzamelbegrip voor allerlei

onlineplatformen waar gebruikers zonder of met

Bots en trollen

De snelheid waarmee informatie zich via sociale

media verspreidt en het ontbreken van drempels
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Citizen Science en infectieziekten

DR

Citizen science is het nieuwe

buzzwoord maar deze

methode stamt al uit de igde

eeuw Zo begon Charles Darwin

in 1831 zijn reis van de Beagle
als gefinancieerde gentleman

wetenschapper Darwins intrin

sieke motivatie leidde tot een

omvangrijke wetenschappelijke
veldstudie met observaties

aantekeningen en schetsen

van de geologie en natuur van

de gebieden waar het schip de

Beagle aanmeerde

Het betrekken van intrinsiek

gemotiveerde burgers in weten

schappelijk onderzoek kan op ver

schillende niveaus varierend van

actief gegevens verzamelen tot

aan meedenken over de onder

zoeksvraag en het opzetten van

een onderzoek In de wereld van

infectieziekten kunnen burgers

tegenwoordig zelf meldingen

doorgeven over onder andere

tekenbeten luizen ratten en

muggen

Via Tekenradar nl worden ieder

jaar tussen de 7 000 en 12 000

tekenbeetmeldingen gedaan
Hierdoor kunnen burgers zien

of ereen hoge kans is op een

tekenbeet in een bos Hoe hoger
de tekenactiviteit hoe belangrij
ker het is om na een wandeling te

controleren opteken Onderzoe

kers kunnen met deze meldingen
de tekenactiviteit in Nederland

monitoren voorspellen hoe groot
de kans is op de ziekte van Lyme
en hoe dit de kwaliteit van leven

beTnvIoedt

Citizen science kan 00k helpen

tijdens uitbraken van infectie-

ziekten Veel infectieziekten zoals

mazelen en bof worden over

dragen via nauw contact tussen

individuen bijvoorbeeld door

het schudden van handen Deze

infectieziekten verspreiden zich

hierdoor niet willekeurig in een

populatie maar maken gebruik
van de verbindingen tussen

contacten in hetzelfde sociale

netwerk Contacten van een gei n

fecteerde hebben daardoor een

groter infectierisico

Burgers kunnen actief betrok

ken worden bij contactopsporing
door ze te vragen om online een

vragenlijst in te vullen en vervol

gens zelf een aantal relevante

contacten uit te nodigen via

e mail of soda le media Deze

digitale aanpak zou GGD pro

fessionals aanvullend kunnen

helpen om tijdens uitbraken

sneller nieuwe geinfecteerden
en risicocontacten in beeldte

krijgen
Wanneer burgers anderen in

hun sociale netwerk uitnodi

gen wordt het 00k mogelijk
om bepaalde groepen te

bereiken die normaal gespro

ken minder vaak meedoen aan

onderzoek of een verhoogd
risico hebben op een infec

tieziekte zoals mensen met

een migratieachtergrond of

mannen die seks hebben met

mannen In een verkennend

onderzoek werden eerder via

10 actieve deelnemers in totaal

262 AAarokkaanse Nederlanders

bereikt Dit leverde waardevolle

informatie op over hun kennis

en informatiebehoefte voor

een eventuele toekomstige

screening naar chronische

hepatitis B

Citizen science staat echter

nog in de kinderschoenen met

name de toepassing ervan voor

de infectieziektebestrijding De

methode biedt ogenschijnlijk
veel kansen maar er zijn meer

experimenten nodig om de

meerwaarde aan te tonen

NL

St

K VK
9

it
M

Sociale netwerken inzetten voor infectieziektebestrijding In een onderzoek

is aan mensen gevraagd of ze zouden deelnemen aan een screening

intentieja is groen intentie nee is rood Aan de deelnemers vierkantjes
is 00k gevraagd de vragenlijst doorte sturen aan vrienden of bekenden

cirkels Zo ontstaan deze netwerken met rode en groene intenties’tot

deelname Bron onderzoek auteur BMC Public Health 2020
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media Die optimale aantallen verschillen per land

Voor Nederland werd tot voor kort uitgegaan van

400 personen maar omdat de algoritmes zich op

basis van machine learning steeds verder ontwik

kelen moeten deze aantallen regelmatig worden

herijkt De tweede methode is het 00k massaal

inzetten van bots en trollen met hetzelfde bericht

Dan wordt zo’n bericht door de algoritmes van de

sociale media als bot of trol herkend en verwijderd
van de site

Echokamers en complottheorieen
Karen Douglas hoogleraar sociale psychologie aan
de Universiteit van Kent in Engeland verklaart

het ontstaan en bestaan van complottheorieen uit

onvervulde psychologische behoeften bij groe

pen personen Mensen hebben de behoefte om te

ervaren dat ze de waarheid weten en zich veilig en
zeker voelen Daamaast hebben mensen behoefte

aan een goed zelfbeeld en moeten ze zich goed voe-

len in groepen waarin ze zich bevinden Complot-
theorieen hebben een grate aantrekkingskracht op
mensen bij wie deze behoeften niet vervuld zijn
Gedurende de gehele geschiedenis organiseren
mensen zich al rond dergelijke theorieen vanuit de

gedeelde overtuiging dat hun de waarheid wordt

onthouden en de overheid valse zekerheid en vei

ligheid creeert

Internet zorgt niet zozeer voor het ontstaan

van nieuwe complottheorieen maar vooral voor

een versnelling van de verspreiding ervan en de

mogelijkheden om ze met elkaar te delen Groe-

pen die zich op deze manier organiseren hebben

de neiging om informatie die de theorie onder

steunt actief te delen en informatie die de theorie

ondermijnt te negeren Hierdoor ontstaan‘echoka-

mers’ waarin het voorbuitenstaanders moeilijk
is informatie in te brengen die de complottheorie
niet ondersteunt Pogingen daartoe worden door

de ‘groep’juistgeduid als onderdeel van de com-

plottheorie Een dilemma waarmee professionals

maakt dat die informatie 00k massaal kan worden

gemanipuleerd of dat onjuiste informatie kan
worden verspreid Dat gebeurt zowel door bedrij
ven als door overheden Door het retweeten delen

of liken worden berichten door sociale media als

Facebook Google en Twitter hoger gerankt waar

door ze eerder gelezen worden en voor waar wor-

den aangenomen Daarbij wordt gebmikt van gero

botiseerde accounts bots en door accounts van

neppersonen trollen Onder andere de Russische

overheid is hiermee de afgelopen jaren veelvuldig
in het nieuws geweest met als doel maatschappe

lijke ontwrichting in andere landen of stabilisatie

van het eigen regime
Een epidemische uitbraak zorgt 00k voor

maatschappelijke ontwrichting Daarom moet

er terdege rekening worden gehouden met dit

scenario Er zijn twee manieren om hier tegen

op te treden gebruikmakend van dezelfde algo-
ritmes als waarvan sociale media platforms

gebruik maken De ene methode is corrigerende

berichtgeving door een optimaal aantal echte

persoonlijke accounts te laten delen via sociale

Mazelen is een van de meest

besmettelijke ziekten en

wordt veroorzaakt door

hetmazeienvirus De

ziekte begint met koorts

hoesten neusverkoudheid

en oogontsteking met

twee tot vier dagen later

de rode vlekjes De ziekte

kan gepaard gaan met

middenoorontsteking 5

10 en diarree in ernstige

gevallen longontsteking
1 5 stuipen of een

jaren later optredende

hersenontsteking met

dodeiijke afloop 0 01

Onder bevolkingsgroepen
die zich niet laten

vaccineren breken van tijd
tot tijd nog epidemieen uit

Via sociale media kunnen

daar signalen van worden

op gepikt
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Sociale media waarden waarheid en wetenschap
PRF DR FRANK MIEDEMA

Publieke debatten en emotionele verhitte

discussies over actuele onderwerpen waar

‘de wetenschap’ of een wetenschapper
zich over uitspreekt zijn van a lie tijden
Onze moderne tijd waarin kennis letterlijk

onmiddellijk overal beschikbaaris heeft de

debatten zelfs verhevigd Er blijken grote
culturele sociale en economische verschil

len die relevant zijn in de discussie

De debatten verminderden ook niet nadat

filosofen ijverig op zoek gingen naar een

tijdloze en universelefundering voor onze

wetenschappelijke methode Die moest

de wetenschap absolute autoriteit en

status geven In de praktijk bleken heel

verschillende manieren in gebruik te zijn
om betrouwbare kenniste maken die de

wetenschappelijke gemeenschap na stevige
discussies en testen accepteert Kennis

is betrouwbaar vooral ook omdat ze in

de praktijk van onderzoek en in de echte

wereld ‘werkt’ Er is naast die brede consen-

sus altijd pluriformiteit en kritiek Het goede
nieuws ook in de ‘harde wetenschappen’ gaat
het er zo aan toe en die hebben daarmee

enorme successen geboekt
Toch zijn er mensen die tegen een door de

wetenschap vastgestelde bevindingen actie

vaccinatie een therapie zijn We dachten

altijd dat die slechte bedoelingen hadden

of‘het niet hadden begrepen’of niet goed

geTnformeerd waren’ maar dat bleken niet de

belangrijkste redenen Ook wetenschappers
en deskundigen bijvoorbeeld in commissies

van de Nederlandse Gezondheidsraad kun

nen het zeer oneens zijn over feiten en tes-

ten maar ook over de interpretatie daarvan

Sommigen waren voor HPV vaccinaties van

12 jarige meisjes anderen prefereerden verbe

teren van de bestaande screeningstesten op

latere leeftijd meer aandacht voor preventie

op de tienerleeftijd en vroegsignalering door

bewustwordingsprogramma’s voor volwas

sen vrouwen Hier spelen naast oordelen

over strikt wetenschappelijke criteria ook

waarden en normen mee over hoe we wil

len leven en de rol van de overheid daarin

Die normen en waarden zijn verbonden

met opvoeding religie en of sociaal

politieke overtuigingen en veranderen

niet gemakkelijk door meer wetenschap-

pelijke informatie Het is zaak die normen

en waarden bespreekbaar te maken zeker

als het niet alleen de persoon in kwestie

aangaat maar individuele keuzes gevolgen
hebben voor anderen vlakbij thuis school

OV of nog ver weg Dat gaat niet over

wetenschap maar over verantwoordelijk

burgerschap waar men afwegingen maakt

bijvoorbeeld ten aanzien van het HPV

vaccin het mazelenvirus en in de mondiale

politiek ook het coronavirus Covid 19 dat

ons sinds 2020 zorgen baart

WHO Vaccin kail biiuien 1« inaaiuleii klaar zUn

Bangmakende
pseudowetenschap’ zaait

paniek wat doen die stukjes

hivinhet nietrwe

Wuhanvirus

’Corona via wc afvoer

bovcnbiircn vcrlicaaL blob van

30 verdiepingcn otitniimd

Coronavirus could infect 60 ofglobal
population if unchecked’

Chinawaarschuwfc“Coronaviruszal

mogelijk muteren en zich makkelijker

verspreiden

Nouveau coronavirus epidemic mondiale
de fausses informations

7S kwartaal 1 2020 help ik ben besmet
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volledig 5

betrouwbaar
het gebruik van sociale media tijdens een mazelen

uitbraak bleek dat het aantal berichten op sociale

media hoger correleerde met online nieuwsar

tikelen over het onderwerp dan met het aantal

gevallen van mazelen Niettemin pleit Marcel

Salathe hoogleraar aan de polytechnische school

EPFL Ecole polytechnique federate de Lausanne in

Frankrijk voor het verder ontwikkelen van digitale
epidemiologie In zijn definitie is dat epidemiolo

gie die wordt uitgevoerd met data die gegenereerd

zijn buiten het systeem van de publieke gezond
heid en niet met de bedoeling om er epidemiologie
mee te bedrijven De publicaties van het EPFL laten

veelbelovende resultaten zien

4
3 7

3 6 3 6

3 H

2 A

3 0

2 7

volled ig
onbetrouwbaar i

televisie radio kranteninternet

Bestrijding voorlichting en vaccinatie

Bestrijding en voorlichting richten zich wat betreft

de communicatie met burgers op de beinvloeding
van gedrag Hetgaatvooral over hetvoorkomen

van contact met het ziekteverwekkende micro

organisme of hetnemen van maatregelen om
Surveillance en monitoring digitale epidemiologie besmetting te voorkomen Ook het geven van een

Er zijn inmiddels ookpositieve ervaringen met het handelingsperspectief bij ziekte temperatuur

gebmik van sociale media ten behoeve van surveil meting monitoring ziekteverschijnselen vergt

lance en monitoring Tijdens een bofuitbraak in communicatie evenals het goed overbrengen van
een studentenstad werden de Facebookaccounts nut en de mogelijkheden voor vaccinatie inclusief

het uitnodigen daartoe Onderzoek heeft al tot

een aantal aanbevelingen geleid waaronder het

kort verwijzen oflinken naar eigen websites in

sociale media berichten en hetbijdragen aan de

juiste informatie op sociale media zoals Wikipedia
Ookhet effectief gebruik maken van de ranking
mechanismen van sociale media platforms is van

belang Daarbij volstaat niet alleen media watching
en opsporen en scoren van items maar ook het

ontwikkelen van eigen algoritmes op basis van

machine learning Dat vraagt een grote mate van

vertrouwen in de effectiviteit en mogelijkheden
van deze toepassingen een vertrouwen dat niet bij
alle zorgprofessionals instellingen wetenschap

pers en overheden van nature aanwezig is

gebruikers niet en ex gebruikers

ook tijdens de HPV vaccinatiecampagne werden

geconfronteerd

Hoe internetgebruikers
en niet gebruikers de

betrouwbaarheid van

informatie van verschillende

bronnen beoordelen

Brom Oxford Internet

Institute 2013

van studentenverenigingen en sportscholen inge
zet om de gebruikers te informeren over de bof

ze op te roepen om zich te melden als ze bepaalde
klachten hadden en zich te laten vaccineren Dat

vraagt natuurlijk wel de medewerking van de

betreffende verenigingen en sportscholen Het

is een effectieve strategic als dergelijke groepsac

counts kunnen worden geidentificeerd Vooral bij
lokale uitbraken onder doelgroepen studenten

watersporters kunnen platforms effectiefworden

gebruikt Daarbij moet wel aandacht zijn voor ethi

sche en privacyaspecten
De mate waarin data van sociale media gebruikt

kunnen worden voor surveillance is regelmatig

onderwerp van onderzoek Bij een onderzoek naar
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Het Nederlandse vaccinatiedebat op Twitter

ROEL LUTKENHAUS MSC EN PROF DR

Twitter API
W @twitter

Hoge vaccin effectMtelt gevonden
van hpv vaccinatie In Schotland Ook
aanwijzmgen voor kudde immuniteit

De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in

Nederland licht gedaald Om de maatschap

pelijke context achter die dalingte bestu

deren riep het RIVM in 2017 de commissie

Vaccinatiebereidheid in het leven Een van

de contexten waarop de commissie zich

richtte was het internet waar burgers over

vaccinatie spreken en verwijzen naar bron

nen van wisselende kwaliteit

Het Centrum Media Gezondheid heeft in

opdracht van de commissie Vaccinatiebe-

reidheid het Nederlandse vaccinatiedebat

op Twitter onderzocht om i online com-

munities in het vaccinatiedebat te iden

tificeren 2 verschillende opvattingen en

benaderingen te onderscheiden en 3 te

begrijpen hoe de online communities zich

tot elkaar verhouden

Het vaccinatiedebat wordt geleid door een

groeptwitteraars rond schrijvers journalisten
en opiniemakers writers journalists Zij

reageren vooral op nieuwsberichten Van

uit de zijlijn probeert de health community
feiten en cijfers te introduceren Daarbij

verwijzen ze vaak direct naar de bron

zoals wetenschappelijke artikelen of

statistieken

Daartegenover staat de anti establish-

ment community een groep twitte

raars die niet veel op lijkt te hebben
met traditionele instituten Binnen die

community trekken subgroepen van

natuurgenezers homeopaten antroposofen
en samenzweringsdenkers de veiligheid van

vaccins en vaccinatie in twijfel De berichten

zijn kort sensationeel en verwijzen voor

‘bewijs’vaak naar ‘alternative’ websites

zoals naturalnews com of documentaires

zoals Vaxxed

In tegenstellingtot de health community
staat de global pro vaxx community in direct

contact met de anti establishment

community door direct op geret
weette Engelstalige berichten te

reageren om mythes te ontkrach

ten Ten slotte worden de Dutch en

Flemish Media communities veel

gevolgd maartweeten zij nauwe

lijks over vaccinatie De Farmers

and Vets communitytweet vooral

Twitter API

©twitter

4 400 gevallen van mazelen in

Italie 88 was ongevaccineerd 3

sterfgevallen Met je ‘onschuldige

kinderziekte’

Twitter API

©twitter

Wat is dat voor leugenachtige

pro vaccinatie netwetenschapper

Kinderen vaccineren voor de griep

niet goed bij je hoofd

Twitter API

t^| ©twitter

Ik vaccineer niet meer omdat ik geen

angst meer heb en dat is bij meer

oriders van vaccinvrije kinderen

□
Twitter API

©twitter

Mensen die zich niet willen laten
inenten weten vaak niet hoe gevaarlijk
de ziekten zijn waar die inentingen
voor bedoeld zijn

jP®| Twitter API

W @twitter

Shit @NOS wat hadden

afgesproken Bij vaccinatie nieuws
foto’s van stervende kinderen met
mazelen niet huil prik filmpjes

we nou

over vaccinatie van huisdieren en vee

Taaie wetenschappelijke berichten van de

health community slaan niet aan bij andere

communities Terwijl de sensationele claims

uit de anti establishment communityjuist
wel in andere communities zorgen voor

veel reactie positief en negatief waar

M Twitter API

©twitter

Wat is dat voor leugenachtige
inatie netwetenschapper
1 vaccineren voor de griep

niet goed bij je hoofd

vaccpro

Kinderen
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Opvallend in ditkader is dathet vertrouwen in

deberichtgevingop internet bij gebmikers hoger
scoort dan het vertrouwen van gebruikers van
tv radio en kranten zie grafiek van het Oxford

Internet Instituut De onderzoekers constateren

dat dit beeld al jarenlang hetzelfde is ondanks de

toenemende aandacht voor onjuiste informatie

op internet Ze veronderstellen dat gebruikers een

aangeleerd niveau van scepsis hebben ontwikkeld

waardoor ze in staat zijn juiste en onjuiste infor-

matie te onderscheiden

De impact die sociale media kunnen hebben op

de effectieve bestrijding van een epidemie vereist

van professionals en overheden dat een actief

beleid wordt gevoerd om de mogelijkheden van

sociale media te gebruiken en de gevaren van soci-

ale media af te wenden Dat vraagt een multidisci

plinaire aanpakbinnen de overheden en nationale

instituten

Nederlandse media

gezondheid

schrijvers journa listen

•

Vlaamse media

boeren en dierenartsen

pro vaccinatie internationaal

ledere punt stelt een

twitteraccount voor

Accounts met veel

volgers zijn te herkennen

aan de grote punten
De verschillende

kleuren geven aan tot

welke communities

de twittergebruikers
behoren

anti establishment

Twitter API

@twitter

Moetje altijd blind de kudde volgen

♦vaccinates fvaccinatieschade

zelfbeschikkingsrecht

aantrekkelijker verpakken zodat die

makkelijkerte delen is in discussies op

Twitter

door die berichten een breder publiek
bereiken

Het onderzoek levert verder bewijs
voor het idee dat negatieve percepties
rond vaccinatie geworteld zijn in een

breed wantrouwen jegens traditio

nele instituten zoa Is de wetenscha p

politiek en media Om adequaat op

vragen twijfels en zorgen te reageren

kunnen Nederlandse gezondheidsor

ganisaties sociale media monitoren

Ze kunnen bijvoorbeeld wetenschap

pelijke informatie eenvoudiger en

Twitter API
@twitter

For the sake of our kids we should get

reddUalUht
65 ° atCh VAXXED

read all the wornsom vaccine studies
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‘Dit is waarom ik

ooit de journalistiek
in ben gegaan’

onderliggende verhaal was dat deze bacterie steeds

dodelijker werd en in opmars was
”

Binnen enkele maanden waren er in Nederland

al n doden en 57 ernstig zieken gevallen terwijl
die bacterie voor 2015 nog amper voor kwam en

er niemand aan overleed “Het verraderlijke aan
dit type is dat de symptomen op buikgriep lijken
Op een stijve nekbij hersenvliesontsteking is

iedereen alert maar deze bacterie kan 00k bloed

vergiftiging sepsis veroorzaken te herkennen

aan koude handen hoge koorts en niet wegdruk
bare rode vlekjes 24 uur later ben je dood Ook

werden vreemd genoeg 14 15 jarigen het meest

getroffen Ik wilde datbij iedereen een lampje

gingbranden als ze deze symptomen bij zichzelf

of naasten zagen
”

30 mei 2018 publiceerde het Algemeen Dagblad
haar verhaal over de dodelijke bacterie voorzien

van een uitgebreide duiding over de bacterien de

symptomen etc Ik heb die avond nog lang door

gewerkt om ook alle vragen en antwoorden online

klaar te hebben Er zat online ook een videoverhaal

bij van een 23 jarige vronw die haar beide onder

benen had verloren door bloedvergiftiging en

onder de littekens zat Superstoer dat ze dat wilde

vertellen Dit maakte de emst van de situatie nog

duidelijker dan een paar cijfers Het komt dan heel

dichtbij
”

Haar artikel verscheen ook gelijktijdig in

alle regionale dagbladen van DPG Media waar het

AD een samenwerkingsovereenkomst mee heeft

zoals het Dagblad van het Noorden de Stentor de

Gelderlander en de Limburger Totaal 1 4 miljoen
krantenlezers

doorl 10 2e

3 9 over de opkamstvande

dodelijke meningokakkenbacterie type Win hetAlgemeen Dagblad

schreef maakten destijds veel los Daamaging een uitzonderlijkegrote

inentingscampagne van start

De artikelen die 10 2e

et begon als een uitzoekklus Op de

redactie in Rotterdam kwam die dag
een bericht binnen dat er in Hilversum

een meisje van i4jaarwas overleden

aan een bacterie de meningokok “De chefvroeg

aan mij duikjij daar eens in hoe zit dat met die

bacterie en zijn er nog meer gevallen
”

vertelt

onderzoeksjoumalist en politicoloogUM 2I

I Mede dankzij dit soortuitzoekklus

sen schrijft ze de laatste jaren vooral over de zorg

Daarvoor had zij al een aantal spraakmakende
artikelen gepubliceerd over de dierenpolitie en de

maximumsnelheid door beroep te doen op de Wet

openbaarheid vanbestuur Op haar Linkedlnpro
fiel omschrijft ze zichzelfdan ook als nieuwsma-

ker

H

Zeldzame bacterie eist levens

“Het was niet direct duidelijk wat er aan de hand

was Op de website van het RIVM stond wel

informatie over meningokokken de verschillende

types en meldingen van het aantal gevallen en

doden sinds 2015 Maar daarkon je niet direct een

trend uitopmaken Dan moetje doorvragen Het

82 kwartaal 1 2020 help ik ben besmet
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o7 Misschien heeft het er zelfs wel aan bijgedragen
dat er een grootschalige inentingscampagne in

gang is gezet oppert ze Maar dat blijft gissen
Ook het RIVM was onder de indruk van de aan

dacht en het grote bereik hoorde ze later terug en

was blij met de hoge opkomst Ze denken dat het

mogelijk invloed heeft gehad op de inentingsgraad
van de meningokokken omdat de ernst van de

ziekte beter bekend was
”

1
A

o 6 2L
2 ioo

c

o

0 5to
TO

8o
s

10 4

6o —

1

0 3 c

40
0 2

Follow up

In november 2018 heeft Marcia nog alle GGD en

en centra voorjeugd en gezin nagebeld over de

opkomst “Met dit vaccin kunje gewoon sterf

gevallen voorkomen en toch zijn er 14 jarigen
die hun prik niet komen ophalen terwijl zij het

meest getroffen worden Door die enting te halen

bescherm je ookje opa en oma en je vader en moe
der

”

Inmiddels stond de teller op 19 doden en 93

ernstig zieken

Toen haar zoontje van 2 jaar meer dan 40 graden
koorts kreeg en klaagde over koude voeten en han

den kreeg ook de doorgewinterde journalist het
zelf even heel warm Zeker toen de huisartsenpost
om drie uur ‘s nachts zei kom dan direct maar even

langs Mijn drie kinderen vielen precies buiten

debootwatbetreftde vaccinatiecampagne Ikheb

ze hiema alledrie laten inenten Als je zoveel over

dit onderwerp geschreven hebt en de risico’s kent

dan zou ik toch wel heel stom zijn als ik dat niet

zou doen
”

20
0 1

o 0 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

jaar

2010 2011

— incidentie

aantal patienten

Een recordaantal lezers

“De avond voor de publicatie zei iknog tegen mijn
man Dit is wel waarom ik ooit de journalistiekben
ingegaan Ik had toen al het gevoel dat dit wat los

zou kunnen rnaken Maar dit was ongekend
”

De dag dat het artikel online ging hebben meer

dan 1 miljoen bezoekers hetbekeken Een record-

aantal Deze kwamen van allerlei kanten binnen

via zoekmachines via de nieuwsbrief via sociale

media facebook twitter ofvia andere websites

“Ook veel nieuwe bezoekers
”

weet Marcia “Je kan

bijvoorbeeld zien hoeveel mensen tegelijkje arti-

kel online lezen bij goede stukken zijn dat er 500

800 maar nuwaren het er 3 000 4 000 tegelijk
Dit heeft impact dan kunje iets betekenen

”

Het aantal gemelde patien-
ten met meningokokken
ziekte type W per jaar en het

aantal per 100 000 personen

per jaar incidentie van 2010

tot en met 2019

Bron RIVM
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In het veld

muggenonderzoek

DE UITBRAAK

7
doorJim van Steenbergen

De kranten gaan onverminderd voort

met verontrustende berichten Hon

derden mensen zijn ziek niet alleen in

Gelderland maar in heel Nederland Er

is nog niemand overleden maar er zijn
tientallen mensen opgenomen op de

intensive care

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 08 00 UUR

8o van de gevangen muggen is de

gewone huis tuin en keukenmug
Culex pipiens Dit is geen bekende drager
vector voor het Alphavirus Er is dan ook

geen Alphavirus gevonden
Er kan een overdracht zijn tussen

mens en mug en vice versa maar zoveel

zieken in zo korte tijd suggereert een al

langerbestaand reservoir bijvoorbeeld in

knaagdieren ofvogels Op debesluiten

lijst laat de directeur CIb RIVM naast alle

gebruikelijke adviezen over maatregelen
voorlichting en financiering specifiek

opnemen dat het DWHC financiering
moet krijgen van het ministerie voor

het direct starten van onderzoek naar

in het wild levende dieren te beginnen

bij veldmuizen die dit en vorig jaar in

enorme aantallen de weilanden en dijken

ondergraven
s Avonds belt een opgewonden en

trotse analisthem op Het RIVM heeft

in twee muggen toch een Alphavirus

gevonden
De ontwikkelingen zijn internationaal

niet onopgemerkt gebleven Het Europese
RIVM’ het ECDC in Stockholm heeft con-

tact opgenomen of alles goed gaat en of er

hulp nodig is Ze hebben altijd een team
van medische detectives klaar staan Ook

de WHO Europa heeft bezorgd gebeld en

gevraagd of het niet beter is reisbeperkin

gen af te kondigen

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020

06 00 UUR

Fedor is vroeg opgestaan om alle muggen

vallen te legen Gisteren heeft hij met col

lega’s van het CMV en vrijwilligers van de

Gelderse Natuurvriendenclub 40 vallen

geplaatst in het hotspotgebied op basis

van de woonadressen van 66 waar

schijnlijke gevallen’ Hij heeft meer dan

tweehonderd muggen aangetroffen Op
het CMV zitten ze klaar om de muggen

te determineren De helft van de muggen

gaat naar het RIVM voor virusonderzoek

Men zal daar speciaal op Alphaviridae
zoeken

Onderweg naar het CMVwordt hij

gebeld door zijn huisgenote uit de Wage

ningse tijd Corien die journalist is gewor

den Hetlukt Fedor om helemaal niets aan

haar prijs te geven

Aangekomen op het werk neemt hij
deel aan het tweede OMT overleg dat

nu telefonisch wordt gehouden Dutch

Wildlife Health Center DWHC blijkt

ookuitgenodigd Verstandig want als het

virus in muggen wordt aangetoond is het

reeel om aan een dierlijk reservoir te gaan

denken

In het casusregister loopt het op tot 185

‘waarschijnlijk’en 200 mogelijk’ Later zal

blijken dat er op dit moment al meer dan

500 mensen verspreid in Nederland een

koortsende ziekteperiode hebben doorge
maakt die gerelateerd kan worden aan een

verblijf in de gevarendriehoek’ Harderwijk
Nijkerk Putten Er zijn 12 mensen overleden

Er is in Nederland geen real time zieken

huisopname registratie
Het virus is gevonden in de gewone huis

mug Die is niet uit te roeien maar er kun

nen wel muggenbeperkende maatregelen

genomen worden zoals het verwijderen van

poeltjes stilstaand water in gieters kom

men en regentonnen Dit vergt een grote

voorlichtingscampagne Op basis van de

kennis van andere Amerikaanse encefalitis

virussen uit het genus Alpha viridae en de

familieToga viridae zoals Chikungunya
virus CHIKV en Mayaro virus MAYV wordt

gedacht aan vogels of knaagdieren als

mogelijk reservoir
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Stigma lijden
in eenzaamheid

7

DR HENK MENKE EN PROF DR TOI N E PIETERS

ist u dat er tot ver in de 20ste eeuw

in Nederland een kleine leprozerie
was een inrichting waar patienten
met de ziekte van Hansen lepra

werden afgezonderd We hebben het over ‘Hei

debeek’bij Heerde in de provincie Gelderland
Hier werden tussen 1918 en 1972 patienten metde

ziekte van Hansen uit de voormalige Nederlandse

kolonien geisoleerd Het gaat om kleine aantallen

maar toch is het vanuit het huidige intemationale

perspectiefvan lepra als een ‘verwaarloosde tro

pische ziekte’ verrassend Een van de voormalige
bewoners van Heidebeek vertelt aan Bert Landheer

auteur van hetboek Mathilde Gastmann Wichers

en leprabestrijding in Nederlands Indie en Neder-

land’ tijdens een recent interview datbij hem

op zijn ndejaar in Nederlands Indie de diagnose
lepra werd gesteld en dat hij zich in 1942 tijdens
de Japanse bezetting van Java moest melden voor

afzondering
“Toen ik de volgende morgen met een koffertje hethuis

verliet kon ik nietvermoeden dat diteen afscheid voor

altijd betekende Hetdrong langzaam totmij door dat ik

1eproos‘was Hetweerzien metmijnfamilie na de oorlog
was een afschuwelijke ervaring Eenfamilielid zei ‘we

hebben aan kennissengezegd datje in hetkamp bent

overleden’ Genadeloos hard kwam deze klap aan Hij

eindigt zijn verhaal met de woorden
“

SNanneerik

nu na een verblijfin Nederland van dertigjaar mijn leven

moet analyseren kom ik tot de condusie dat de angst

hoewel in mindere mate nog steeds een onderdeel is van

mijn leven Het is nog steeds die angst diegrote angst om
door de wereld herkend te worden als ‘leproos’

”

w
Lepra was in de koloniale tijd een groot probleem
in Suriname In de eerste helft van de I9de eeuw

was niet minder dan 1 van de bevolking afgezon-
derd in een leprozerie dat wil zeggen levenslang

gescheiden van familie en vrienden De ziekte

komt er nu gelukkig minder voor maar is nog niet

verdwenen De echtgenote van een 37 jarige Suri

naamse leprapatient vertelt in 2011 in het boek ‘De

tenen van de leguaan Verhalen uit de wereld van

Surinaamse leprapatienten’ hoe haar man door de

ziekte is veranderd

“[Vroeger voordathij ziek werdj was hij altijd in

gezelschap van anderen s Weekendsgingen we gezellig

bij mijn zus we gingen uit [Maarj dat deden we [sinds

hij ziek is] niet meer wanthij slootzich liever op in zijn
kamer Hij werd afen toe agressief Ik moest rekening
houden met alles Hij was niet meer de man die ik kende

Hetwas een heel andere persoon met wie ik samen moest

leven
”
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Ouarantaine in Rotterdam
na aankomst aan wal gaan Een

eeuw later werd dat in Venetie

40 da gen quaranta giorni Ook

in 1918 tijdens de Spaanse Griep
bleek quarantaine de verdere

verspreiding van griep tegen te

gaan

Rotterdam kreeg in 1934 haar

Ouarantaine inrichting Heijplaat
aan de Nieuwe Maas op een

zes hedaren groot terreln De

architect J G Snuif van de Dienst

Gemeentewerken ontwierp de

Ouarantaine inrichting in een

verstrakte Amsterdamse School

stijl
De inrichting bestond uit tien

gebouwen een portiersgebouw

tje het woonhuis van de beheer

der het zusterhuis de officiersba

rak een centraal keukengebouw
met grote stoompannen ont

smettingsbarak en badhuis met

ontsmettingsketels voor kleding
een chloorhuisje drie barakken

voor mensen in quarantaine een

isolatie of ziekenbaraken een

mortuarium met stenen onder

zoekstafel Aan de rivierkant was

een houten steiger waar een schip
in quarantaine kon aanleggen
Het complex werd in 6jaar

gebouwd Het was ook een werk

verschaffingsproject

Uitheemse ziekten worden

niet meer alleen via schepen

geimporteerd De wereld is

een groot dorp geworden met

massaal en snel internationaal

vliegtuigtransport van men-

sen met mogelijk gevaarlijke
infectieziekten onder de leden

Ouarantaine en isolatie bleken

al van groot belang om de

verspreiding van ebola 1976

Congo SARS 2003 China

Nieuwe Influenza A type H1N1

2009 Mexico en het corona

virus Covid 19 2019 China

tegen te gaan en om tijd te

winnen voor de ontwikkeling
van vaccins en behandelingen
Aan het begin van de 2iste

eeuw is in de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond dan ook

een nieuwe quarantaineplaats

aangewezen waar duizenden

mensen kunnen verblijven Er

is ook mee geoefend van uit de

Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen
GHOR Rotterdam is er klaar

voor

DR

Vroeger moest iedere haven

stad een quarantaineplek
hebben voor zeelieden die

mogelijk besmet waren met

een gevaarlijke tropische ziekte

Daar werd afgewacht of ze ziek

werden en besmettelijk waren

voor anderen Vervolgens
werden ze gefsoleerd en indien

mogelijk behandeld Het doel

van quarantaine en isolatie was

het verminderen van het risico

op ziekteverspreiding
Ouarantaine is al heel lang
bekend ln de Bijbel Leviticus

13 ongeveer 7de eeuw voor

Christus wordt het afzonderen

van mensen met besmette

lijke huidziekten al genoemd
In de ude eeuw schreef de

Perzischefilosoof en medicus

Avicenna over het belang van

quarantaine in zijn “Canon van

de geneeskunde” Tijdens de

i4de eeuwse pestepidemieen
mochten in Dubrovnik scheeps

bemanningen pas 30dagen

In ere hersteld

De Ouarantaine inrichting

Heijplaat bestaat nog steeds

Even leek het door de geschiede
nis te worden ingehaald Met de

opkomstvan antibiotica konden

tropische ziekten effectiever wor-

den behandeld In het tegelijker

tijd gebouwde Havenziekenhuis

kwam een speciale afdeling voor

tropische ziekten

Bovendien kwam de Ouarantaine

inrichting door de snelle groei van

Rotterdam dicht bij de bebouwde

kom te liggen Daarom werden

besmette schepen buitengaats

gehouden bij Hoek van Holland

en patienten per helikopter direct

naardeisolatie afdelingvan het

Havenziekenhuis gebracht
Eind 20ste en begin 2iste eeuw

staan quarantaine en isolatie

weervolop in de belangstelling

r
•

5^5 fj

A 7 1
ti

I
J

A ]
Ontsmettingsgebouw en

quarantainebarak van de

Ouarantaine inrichting

Heijplaat Rotterdam

2020
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pelijk lepraonderzoek Verder zijn drie stichtingen
de Leprastichting de Q M Gastmann Wichers

stichting en de stichting Bethesda betrokken bij de

leprabestrijding wereldwijd

Lepra is een chronische infectieziekte die veroor

zaakt wordt door Mycobacterium leprae ofbacterie

van Hansen genoemd naar de Noor Gerhard

Henrik Armauer Hansen die de verwekker in 1873

in Bergen Noorwegen ontdekte De ziektekiemen

worden volgens de gangbare opvatting overge

dragen van mens op mens en wel door microdrup
peltjes tijdens niezen en hoesten en door huid

op huid contact Volgens een nieuwe opvatting
die nog volop in onderzoek is kan de leprabacte
rie wekenlang in de grond overleven en kunnen

bepaalde dieren in de vrije natuur drager zijn van

deze bacterie Zo is bewezen dat lepra in de zuide

lijke staten van de Verenigde Staten van Amerika

voorkomtbij gordeldieren en van deze dieren op

de mens kan overgaan Lepra is besmettelijk maar

door natuurlijke immuniteit krijgt toch ‘maar’ 5

van de mensen die besmet worden met de bacterie

daadwerkelijkziekteverschijnselen
Lepra is een ziekte van huid en zenuwen die kan

leiden tot afzichtelijke misvormingen en emstige

lichamelijke beperkingen Ook andere organen

kunnen worden aangetast Maar erger nog dan

deze lichamelijke gevolgen van de ziekte is het

stigma dat op lepra rust en de hiermee samenhan

gende discriminatie en sociale afzondering van de

patient

Lepralijders waren verplicht
om zichzelf aan te kondigen
met een bel klepper of ratel

Het was verboden kerken

herbergen of molens te

betreden gezonde personen

aan te raken of met hen te

eten

3
1

3
a1

1

W

Lepra is de oudste infectieziekte die we kennen

en wellicht een van de meest gestigmatiseerde
ziekten Jaarlijks wordt wereldwijd bij meer dan

200 000 mensen de diagnose lepra gesteld met

India Brazilie en Indonesia als koplopers Hetlijkt
voor mensen die wonen in de welvarende Wes

terse wereld een ver van mijn bed show’ Maar de

wereld is een dorp grenzen tussen landen verva

gen En zo is lepra ver weg maar toch ookdichtbij
wantjaarlijks worden bij enkele nieuwkomers

verschijnselen vastgesteld van besmetting met de

leprabacterie een zusje van de tuberculosebacte

rie

Nederland heeft in het verre verleden ook een

reeel lepraprobleem gekend In de middeleeuwen

kwam de ziekte tot in de i6de eeuw algemeen
voor in de Nederlanden Vervolgens was het in

de koloniale tijd een emstig probleem in zowel

Nederlands Oost Indie Indonesie als West

Indie Suriname Tegenwoordig is Nederland

met leerstoelen aan drie universiteiten te weten

Amsterdam UVA Leiden en Rotterdam een

belangrijke speler op het gebied van wetenschap

Stigma een mondiale epidemie
Het woord stigma komt uit het Grieks en betekent

‘gebrandmerkt’ Volgens de gezaghebbende socio

loog Erving Goffman ontstaat stigma wanneer
een persoon of een groep personen afwijkende
kenmerken heeft er wordt over hen gesproken
ze worden nageroepen ze worden vernederd en

neergezet als tweederangsburgers Ze worden

maatschappelijkbuitengesloten geisoleerd en
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Overweeg eens dankjewel
DR

Isolatie van besmettelijke patienten is al

zo oud als de weg naar Rome Lange tijd
konden we ook niet veel meer doen voor

zieke mensen dan hopen op een goede

afloop Vaak werden buitensporige maatre

gelen genomen om dragers te isoleren in

de hoop daarmee ook hun ziekte buiten de

deur te houden Met de komst van moderne

medische technologie en vooral van anti

biotica veranderde er veel Besmettelijke

patienten kregen een kans op genezing en

door nieuwe medische inzichten konden

beschermende maatregelen tot een mini-

mum worden beperkt
Toch is isolatie nooit helemaal overbo

dig gebleken Ook nu nog worden in

Nederland dagelijks mensen in isolatie

geplaatst Ging het vroeger vooral over

gevaarlijke infectieziekten zoals de pest

of de pokken tegenwoordig staan we voor

een heel nieuwe uitdaging op het gebied
van infectieziektebestrijding de resistente

bacterie Neem bijvoorbeeld MRSA dat is

een gewone huis tuin en keukenbacterie

die door uiteenlopende redenen resistent is

geworden voor antibiotica Hierdoor reageert
een infectie met MRSA niet meer goed op

behandeling ledereen kan drager zijn van

zo’n MRSA dat is niet gevaarlijk Je merkt er

meestal nietsvan en gewone mensen krijgen
zelden ziekteverschijnselen

om MRSA buiten de deur te houden Om

deze reden worden opgenomen patienten
die drager blijken te zijn van zo’n MRSA in

ziekenhuizen geisoleerd
In zo’n isolatiekamer ligt iemand alleen

deuren blijven dicht en artsen en verpleeg

kundigen dragen beschermende kleding
zoals een mondmasker handschoenen en

muts Dat is niet prettig maar wel zinvol

Overal ter wereld is de sterfte door MRSA

het afgelopen decennium sterk toegeno
men maar mede door dit isolatiebeleid zijn
de sterftecijfers in Nederland nog betrek

kelijk laag
Helaas blijkt ook nu de lijn tussen redelijke

voorzorgsmaatregelen en vooroordelen

dun MRSA dragers krijgen te maken met

stigma zelfs nadat zij het ziekenhuis heb

ben verlaten en hun dragerschap niet meer

relevant is Jammer maar vooral onbegrij

pelijk want juist doordat MRSA dragers
bereid zijn isolatie te ondergaan zijn Neder

landse ziekenhuizen nog steeds veilig Je

zou kunnen zeggen dat de MRSA drager
een stukje van het eigen welzijn opgeeft
omwille van onze gezondheid Misschien

toch eens dankjewel zeggen als je met een

MRSA drager praat

Stigma van de MRSA drager
Voor verzwakte patienten in ziekenhuizen ligt
dat anders Voor hen is de kans op een infectie

groter vooral als iemand operatie wonden

of een sterk verminderde weerstand heeft

Het is ziekenhuizen er dus a lies aan gelegen

TrtTSN WE tlt T MA iR

elcjtep StKPMMCtEN

«
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segregatie en verwaarlozing die slachtoffer zijn
van stereotype bejegening lichamelijke en verbale

mishandeling het te laat stellen van de diagnose
en ontbreken van adequate behandeling In meer

dan 50 landen bestaan nog discriminerende wet

ten tegen mensen met de ziekte van Hansen Alice

Cruz roept overheden op om hier een eind aan

maken Leprapatienten en hun familieleden zijn
systematisch onderworpen aan dehumanisering
Bovendien worden door ongecontroleerd gebruik
van het tegen lepra gerichte geneesmiddel tha-

lidomide Softenon in Brazilie door zwangere

patienten met de ziekte van Hansen kinderen

geboren met aangeboren lichamelijke afwijkingen
Dit zorgt voor een extra disability stigma in een al

belaste familie

Behalve bij lepra komt stigmatisering 00k voor

bij andere ziekten en aandoeningen Belangrijke
voorbeelden zijn kanker hiv aids dementie en

psychiatrische stoomissen zoals schizofrenie en

depressie Maar stigma is niet beperkt tot ziek-

ten en stoomissen Stigmatisering op grond van

raciale etnische afkomst huidskleur lichame-

lijke en geestelijke beperkingen sociale afkomst

‘maatschappelijke klasse seksuele geaardheid
en religie is een wereldwijd 00k in Nederland

veelvoorkomend maatschappelijk probleem

PL
JL

EUL
K

hun kwaliteit van leven neemt af Dit openlijk

stigma’ en voor de persoon ‘gevoeld stigma’
kan leiden tot ‘zelfstigma’ Dat wil zeggen dat de

persoon het anders zijn ofwel het als minderwaar

dig beschouwd worden heeft geaccepteerd en

gemternaliseerd Het persoonlijkleed van stigma
kan ondraaglijk zijn zoals blijkt uit bovenstaande

ontboezeming van twee patienten

Stigma en de hiermee samenhangende discrimi-

nate zijn alomtegenwoordig Men zou zelfs kun

nen spreken van een ‘mondiale epidemie’ van wat

een onuitroeibaar verschijnsel lijkt lets dat eigen
lijk onacceptabel is en watbestreden moet worden

zoals de Portugese antropologe Alice Cruz doet de

eerste ‘Special Rapporteur ofthe World Health Orga-
nization on the elimination ofdiscrimination against
persons affected by leprosy and theirfamily members’

Zij vroeg op wereldlepradag 24 januari 2020 om

aandacht voor een speciale groep patienten met de

ziekte van Hansen namelijk de honderdduizenden

vrouwen en kinderen die lijden onder informele

Het woord stigma
komt uit het Grieks en

betekent ‘gebrandmerkt’
Een stigma ontstaat

wanneer een persoon

of een groep personen

afwijkende kenmerken

heeft Brandmerken is

onmiskenbaar extreem

pijnlijk
Aids

Aids kwam als het ware uit het niets te voorschijn
tegen het eind van de jaren 70 van de 20ste eeuw

Medici en onderzoekers zaten aanvankelijk met
de handen in het haar maar door onderzoek werd

duidelijk dat het een infectieziekte is die wordt

veroorzaakt door een vims dat het afweersysteem
van de mens afbreekt vandaar de toepasselijke
naam humaan immunodeficientie vims Door de ver

minderde afweer kan bij de aidspatient een scala

aan andere ziekten verschijnselen en klachten

ontstaan Het is een dodelijke ziekte maargeluk

kig zijn er nu aidsremmers beschikbaar die levens

kwartaal 1 2020 help ik ben besmet 9’
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Alles heeft een prijs veiligheid kost vrijheid en andersom

PROF MR DR DICK ENGBERTS

Preventive gezondheidszorg maakt de

samenlevingeen veiliger plaats om te

leven Om dat te realiseren is een netwerk

van regels en activiteiten nodig Daarvoor

zorgen de Wet publieke gezondheid Wpg
en de Wet bevolkingsonderzoek Over die

eerste wet gaat het hier omdat die in het

bijzonder van belang is bij de bestrijding
van infectieziekten De Wpg definieert

taken en bevoegdheden en wijst deze toe

aan meestal plaatselijke overheden Dat

klinkt niet ongewoon Het geldt voor vele

overheidstaken Denk maaraan daklozen

opvang maatschappelijk werk en het inza

melen van huisvuil En het geldt dus ook

voor taken als de preventie en bestrijding
van bijvoorbeeld tuberculose en seksueel

overdraagbare aandoeningen inclusief

bron en contactopsporing

Spannender wordt het waar het gaat om de

plicht van artsen en hoofden van laborato-

ry om in geval van een bepaalde infectie

ziekte de GGD te informeren inclusief de

personalia en verblijfplaats van de patient
In het uiterste geval kan de overheid de

patient zelfs onder dwang in isolatie of in

quarantaine plaatsen Dat betekent niet

alleen schendingvan het medisch beroeps
geheim maar ook schending van grond
rechten door vrijheidsbeneming schending
van privacy en mogelijk ook van de lichame

lijke integriteit Zo n schending kan alleen

bij of krachtens de wet’ plaatsvinden en

daarin voorziet de Wpg

i y
5

i

i

k
X

i

ii»I
ii

L

k
k

i v Ik
i

VI
I

k
I fAI

I
1I

1
■

I

j t \

Passagiers gaan van boord van het cruiseschip Diamond Princess in de haven van Yokohama op 20

februari 2020 na een quarantaineperiode van twee weken De eerste groep bestond uit ruim 400

voornamelijk oudere passagiers die negatief op het coronavirus zijn getest en de laatste controles met

artsen hadden afgerond De ontscheping van de overige 2500 passagiers nam nog dagen in beslag

vaardigd om burgers zo in hun rechten en

hun bestaan aan te fasten zonder dat zij iets

hebben misdreven Het antwoord iseen

voudig maar niet helemaal bevredigend het

kan moeilijk anders In theorie is het moeilijk
om een keuzete maken tussen enerzijds de

redenering dat iedereen ook de overheid

zo moet handelen dat met de minste lasten

het grootste rendement voor zoveel moge-

lijk mensen wordt bereikt Anderzijds is het

uitgangspunt dat een mens nooit louter als

middel mag worden ingezet om een doel te

bereiken maar altijd ook als vrij en mondig

subject moet worden gerespecteerd

Het is een kern punt van beschaving dat

individuen niet mogen worden opgeof
ferd om een collectief doel te bereiken de

geschiedenis leert hoezeer dat kan ontspo
ren Toch mag van een overheid worden

verwacht dat zij prompt en adequaat
handelt als een ernstige infectieziekte een

grootschalige bedreigingvormt voor de

volksgezondheid De kwaliteit van leven is

gebaseerd op vrijheid en veiligheid maar

als de veiligheid in het geding is moet de

vrijheid helaas soms worden ingeperkt

Het kan moeilijk anders

Juridisch is dit systeem goed doordacht

en vormgegeven maar dat laat onverlet

dat de vraag kan rijzen is het gerecht
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reddend zijn Het virus is seksueel overdraagbaar
De ziekte komt over de hele wereld voor vooral in

Sub Sahara Afrika Het komt in westers e landen

inclusief Nederland vooral voorbij homoseksue

len De ziekte aids is zwaar gestigmatiseerd zoals

blijkt uit het volgende geval beschreven in het

Basisboek filosofie en geschiedenis van de gezond

heidszorg uitgave 2019 in het hoofdstuk over

Multi etniciteit en stigma
Een Ghanese ziekenverzorger uitAmsterdam Zuidoost

vertelt dat hij zich al op schoolgediscrimineerd voelde

vanwege zijn huidskleur Hij gebruikthuidbleekmiddelen
om een tinge lichterte worden Verderheefthij sinds zijn

lsdejaar met diverse mannen eenhomoseksuele relatie

gehad Hij heeftzijn seksuelegeaardheid lang voorzijn
ouders envriendenverborgen weten tehouden Metklach

ten van vennoeidheid en huiduitslag werd hij doorzijn
huisarts naarhethiv behandelcentrum van hetAMC UvA

gestuurd waar de diagnose aids werdgesteld Zijn wereld
stortte in hij raakte in een mentale depressie en wordtnu

doorhiv arts en psychiaterbehandeld met een cocktail

van antiretrovirale middelen en antidepressiva

en andere objectief meetbare en soms zichtbare

verschijnselen Sontag zelf ooit kankerpatient
stelt dat lijden en stigma van de zieke mens mede

wordtbepaald door metaforen stereotypen fanta

sieen en sombere beeldspraken die verzonnen zijn
We zien ziekte als een metafoor als een vloek een

straf een schande Dit metaforisch denken is wel

licht niet te vermijden zeker wanneer de precieze
‘wetenschappelijke’ aard van de ziekte onduidelijk
is Maar het heeft een schaduwzijde Door deze kijk
op ziekte hebben we het ziek zijn als abnormaal en

afschrikwekkend gelabeld en daarmee de patient

opgezadeld met een gevoel van anders zijn en
afschuw over de eigen ziekte

Sontag heeft haar onderzoek verricht in de wes

terse wereld met de focus op kanker tuberculose

en hiv aids Onderzoekster Kathleen Vongsathorn
komt vanuit een geheel andere setting door

onderzoek van leprapatienten in Uganda tot een

vergelijkbare conclusie Zij ontdekte dat de lokale

Afrikaanse bevolking de ziekte van Hansen pas

als ernstig is gaan ervaren en leprapatienten ging

stigmatiseren na de komst van de Engelse missie

en zending en na de vestiging van leprozerieen In

feite is 00k hier het lijden versterkt door hoe men

tegen de ziekte aankijkt de ideeen die men over

de ziekte heeft de duiding als besmettelijke ziekte

en hierdoor de angst van gezonden om besmet te

raken en de wijze van aanpak van de ziekte

Het lijden en het sociale isolement van de zieke

mens wordt mede bepaald door de stigmatisering
discriminatie en sociale isolering Hetlichame

lijk lijden is al emstig genoeg Maar daarbovenop
komt het lijden dat veroorzaakt wordt door de dui-

ding van de ziekte door de manier waarop de men

sen vreemden maar 00k familie en vrienden en

medici communiceren over en met de patient en

zijn of haar ziekte Het maatschappelijk isolement

van patienten leidt tot chronisch psychisch lijden

datvermijdbaar is als we bereid zijn stigma’s de

wereld uit te helpen

Het verhaal van deze patient schetst het lijden van

een aidspatient die bovendien ooknog met andere

stigma gevoelige problemen homoseksualiteit

en huidskleur kampt Door deze opeenstapeling
we spreken van de gelaagdheid van het stigmapro
bleem wordt zijn lijden en isolement alleen maar

versterkt

Metafoor

Susan Sontag 1933 2004 een Amerikaanse essay-

ist en filosoof zegt dat ziekte de schaduwzijde van

hetleven vormt Dat ieder mens ingezetene is van

twee rijken het rijk van de gezonden en het rijk
van de zieken Iedereen wordt vroeg of laat ingeze-
tene van het rijk van de zieken

De patient de zieke mens lijdt Het lijden wordt

bepaald doorlichamelijke verschijnselen die

samenhangen met lichamelijke pijn functieverlies
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‘Het is er altijd
het is een longtime
companion’
door I Placebogroep

In de loop der tijd werd hij toch weer zieker en

belanddejuli 1995 weer in hetziekenhuis “Op
dat moment slikte ik wel 55 pillen per dag veel

preventief zoals middelen tegen long en darm

ontsteking
”

Omdat hij onder behandeling was bij het LUMC

kon hij meedoen met een pilot voor een nieuw

veelbelovend maar heel duur aidsmedicijn “Het

was al vrij snel duidelijk dat ik in de placebogroep
zat want ik kreeg er weer een aantal infecties bij
en lag op sterven na dood Maar volgens het pro-

tocol kwam ik mi in aanmerking voor het nieuwe

medicijn Mijn internist heeft daar echt hemel en

aarde voor moeten bewegen Daar ben ik hem nog

steeds dankbaar voor Iedereen had mij al afge
schreven die jongen ligt hier dood te gaan die

ga je toch niet dat dure medicijn geven
’’

Hij wilde

het toch proberen Binnen anderhalve maand ging
mijn aantal T cellen al van 0 naar 80 Het sloeg aan

December ben ikhet ziekenhuis uitgelopen en ik

ben nooit meer opgenomen geweest voor hiv
”

10 2e

Bernard Lautenslager 62 een van de eersxe hiv patienten heeft
de dood meerdere keren in de ogen gekeken Elke keerherrees hij
weliswaar met blijvende schade Dcmkzij de nieuwstegeneratie

aidsmedicijnengeniethij vol van hetleven

i e arts vroeg nog wel of ik wisse

lende contacten had maar verder

zei hij niets Ik had een lichte darm

ontsteking en kon verder naar huis

Ik wistweinig afvan hiv en aids in die tijd Het

kwam nietvoor in mijnleven
”

herinnert Bernard

Lautenslager zich Hij had lichamelijke klachten

die hij niet kon thuisbrengen het kon 00k door de

stress komen

Driekwartjaar later inmiddels sterk afgevallen
en oververmoeid sleepte hij zich toch maar weer

naar de huisarts Ik was zelfs te moe om te lopen
of te fietsen ikben met de auto gegaan Op don

derdag 31 maart 1994 hoorde Bernard dat hij hiv
had En eigenlijk al aids in een terminale fase Hij
weet het nog precies Het was bijna einde verhaal

Zeven weken verbleef hij daarna in het LUMC

waar hij het middel AZT kreeg een van drie op dat

moment beschikbare aidsmedicijnen “Redelijk
opgeknapt verbleef ik nog een paar maanden bij
mijn moeder want zoveel kon ik nu 00k weer niet

zelf Weer aangesterkt ging ik naar huis en aan het

werk voor een aantal uur per week Ik werkte bij de

sociale dienst
”

D

i pil per dag
Sindsdien ben ik steeds gezonder geworden In

1998 was het virus bij mij niet te detecteren en dat

is het nog steeds Ik slik nog maar een combina

tiepilletje per dag en dat is alles Nu ja en nog een

pilletje tegen de hoge bloeddruk en een preventief

medicijn tegen longontsteking want mijn longen
zijn wat kwetsbaarder door twee klaplongen en
diverse longontstekingen Door deze allernieuwste

generatie combinatiepil zijn nu 00k de meeste bij

werkingen verdwenen Ik was binnen een maand
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van mijn ochtendmisselijkheid af en de grauw

sluier verdween ik sta veel positiever in het leven
”

Wei heefthij twee blijvende beschadigingen
overgehouden aan ‘de hiv’ neuropathie en lipo

dystrofie Door de neuropathie sterven langzaam
de uiteinden van de zenuwen in mijn benen af

Mijn voeten tot halverwege de kuiten zijn redelijk
gevoelloos geworden Ik kan wel gewoon lopen
maar na 25 meter gaat alles tintelen en branden en

moet ik wachten tot het wegtrekt Ik doe veel met

mijn scootmobiel
”

Door de lipodystrofie breekt zijn lichaam opge
slagen vet gelijk weer af “Vorige zomer woog ik

55 kilo en dat is voor een man van 1 94 meter niet

echtgezond meer
”

Daarom gaathij sinds een half

jaar naar de boksschoolgroep voor 35 ers Dan

train jeje spiermassa en datblijft Ikbeninmiddels

8 kilo aangekomen Eigenlijk ziet mijn leven er

heel mooi uit op dit moment
”

zegt de rasoptimist
open en vrolijk

een goede vriendin geworden In het begin was hiv

natuurlijk 00k nog doodeng maar dat is gelukkig
niet meer zo

”

Wel is er een soort van eenzaamheid “Je kunt
mensen niet precies uitleggen watje voelt Je gaat
00k niet zo makkelijk meer relaties aan stel je voor
datje het overdraagt of omgekeerd je bent 00k

bevattelijker Onbewust zit het altijd in je Hiv is

nooit weg Het is altijd bij je het is een longtime

companion
”

Toch heeft het hem 00kveel mooie dingen opge

leverd vind hij Nadathij in 2006 werd afgekeurd
had hij meer tijd voor zijn vrijwilligerswerk als

theoloog daarvoor had hij ooit gestudeerd en

gastpredikant in de vrijzinnig protestantse kerk in

zijn woonplaats “Mijnlevenservaring kan ikdaar

weer positief aanwenden Ik weet wat het is om

stervende te zijn En ikweet datik mensen op het

laatste moment nog iets kan meegeven en iets voor

ze kan doen
”

Soort van eenzaamheid

Misschien komt het 00k wel daardoor dat hij
weinig tot geen last heeft gehad van stigmatise

ring zowel tijdens zijn coming out als homo in

zijn studententijd aan de Theologische Hogeschool
in Kampen waar toen een progressieve wind

waaide als tijdens en na de openbaring van hiv

“Natuurlijk was het wel een enorme schok Maar

mijn familie en vrienden hebben altijd achter mij
gestaan Ikben ervan het begin af aan 00k heel

open over geweest Op mijn werk is het destijds
besproken en er was eigenlijk niemand die daar

moeite mee had Op een vrouw na en dat is later
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Op de redactie

mysterie opgelost

DE UITBRAAK

doorJim van Steenbergen

Kanttekeningen bij het signaleren en

bestrijden van uitbraken in Nederland

Nederland kan snel reageren op een nieuw

infectieziekteprobleem en is via weten

schappelijke internationale samenwerking
tot zeer snelle diagnostiek in staat Een

nieuw probleem’ of ‘ongewone gebeurte
nis’ wordt echter pas relatief laat ontdekt

omdat alleen de vastgestelde ziekteverwek

kers worden geregistreerd en niet de labo

ratoriumuitslagen waarbij geen ziektever

wekker is gevonden Ook de registraties van

ziekenhuizen en huisartsenposten hebben

nog beperkingen omdat de gegevens

pas na een kalenderjaarbeschikbaarzijn
voor analyse De huisartsen in Nederland

registreren van alle spreekuurbezoeken de

diagnose Er zijn acht verschillende huisart-

sen registratiesystemen die door het Nivel

bij een selectie van de huisartsen afgetapt
en geanalyseerd worden maar nog niet

landelijken niet real time’ Tenslotte belem

meren privacy issues het achterhalen van

medische gegevens tussen verschillende

instellingen of vanuit de huisartspraktijken
De Nederlandse curatieve gezondheidszorg
kan in de zomer flink wat extra patienten
aan Gedurende het griepseizoen is er al een

vergrote be I a sting van het zorgsysteem en

kan een uitbraaktot capaciteitsproblemen
leiden Zolang er geen mens op mens over

dracht optreedt is er in Nederland genoeg

personeel voor zorg ziekenhuizen en huis-

artsen en bestrijding GGD en RIVM Bij
ernstige overdraagbare ziektebeelden en bij
mens op mens overdracht zal de capaci

teitsgrens van intensieve zorg en bestrijdi ng
snel bereikt zijn

die zomer op de camping in het Speulder
bos hadden gestaan Geen enkele aanwij

zing Op advies van Manon heeft ze ook

nog de camping in Pntten bezocht en

daar vond ze de oplossing van het grote

mysterie
Een gezin uit Leusden blijkt eind

mei 2020 voor hun dochter via Markt

plaats een Argentijnse grondeekhoorn
te hebben gekochtbij een fokker elders

in Nederland De fokker had juist een
nieuwe zending van grondeekhooms
gekregen ter verversing van de genenpoel
van dieren die hij zelf fokt

Marieke gaf de eekhoom de naam Sam

een agressief bijterig exemplaar Het

onhandelbare dier is door de barmhartige
ouders van Marieke binnen een week

losgelaten begin juni 2020 op de cam-

ping in Putten Zieke Sam is de vrijheid
in gestrompeld en nooit meer gevonden
maar moet patient zero zijn geweest
ziek van een vims uit zijn geboorteland
Het vims is daarna op een plaats gemu
teerd waardoor het zich uiterst efficient

vermeerderde in de gewone Nederlandse

huismug al dan niet met een vogel of

knaagdierals reservoir

DONDERDAG 27 MEI 2021

EEN KLEIN JAAR LATER

Corien pakt de nieuwste editie van het

weekblad waar ze als wetenschapsjour
nalist werkt van de drukpers Haar artikel

staat op de omslag “Een Argentijnse eek
hoorn in Gelderland” Het is een artikel

van vijf pagina’s geworden Er is genoeg

materiaal voor een boek dit is al vast een

‘voorpublicatie’ daarvan Ze heeft er af en

aan bijna negen maanden aan gewerkt
Fedor was een ideaal klankbord

Ze was vanaf het begin geboeid door

het Gelderse encefalitis vims en heeft via

gesprekken een steeds nauwere cirkel

kunnen trekken rond de vermoedelijk
introductie van het vims in Nederland

Het vims was in 2020 al snel gekarakte
riseerd als Alphavirus sterk gelijkend op
het Mayarovims overgebracht door de

bosmug Het moest dus vanuit Zuid Ame

rika in Nederland terecht zijn gekomen
Het kon zich in Nederland verspreiden
met de gewone huismug Culexpipiens
als vector Er werd geen dierreservoir

gevonden

Langzaam temgwerkend van de uit

eindelijk meer dan 500 zieken is ze via

de neurologen van het St Jansdal terecht

gekomen bij de bridgeclub van Harder

wijlc en de jagersvereniging in Nunspeet
Met Manon heeft ze alle ouders van de

zieke kinderen op de basisschool gespro

ken Dankzij Manon ook alle mensen die
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Samen bescherming zoeken tegen de

gevolgen elkaar vertrouwen en medeleven

met degenen die in isolatie moeten blijven
Als solidariteit ergens van belang is dan is het

wel bij effectieve infectieziektebestrijding
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Solidariteit als

brug tussen

verstand en emotie

8

PROF DR

oze boeren betwijfelen openlijk en luid

ruchtig in de media de stikstofmodellen

van het RIVM waarop het huidige stik

stofbeleid gebaseerd is Dierenvrienden

negeren ecologische kennis en voeren uit com

passie de hongerende wilde paarden in de Oost

vaardersplassen Kritische’ ouders wijzen op de

in hun ogen gevaarlijke kanten van vaccinatie

en laten hun kinderen niet inenten volgens het

wetenschappelijk onderbouwde Rijksvaccinatie

programma Het lijkt een temgkerend probleem
voor overheidsbeleid Ook al is dat gebaseerd op

vele zorgvuldige rapporten van onafhankelijke
adviesraden die zich weer baseren op weten-

schappelijk onderzoeken modelleringen de

vertaling van die wetenschappelijke studies en

adviezen in overheidsbeleid leidt tot afwijzende
reaches uit de samenleving In een wereld waarin

zowel sociale media als traditionele massame

dia vooral geinteresseerd zijn in conflict en in

klik en kijkcijfers krijgen boude uitspraken
hartverscheurende verhalen en boze burgers alle

aandacht

Uit onderzoek van bijvoorbeeld het Rathenau

Instituutblijkt dat hetvertrouwen in wetenschap
in Nederland nog steeds hoog is Vertrouwen lijkt
echter weg te ebben als wetenschappelijke uit

komsten voor boze groepen burgers onwelgevallig

zijn Zo lijkt er een groeiende spanning tussen de

rationele wetenschappers en beleidsmakers en de

emotionele burgerB
De kracht van emotie tegenover het koele

verstand

Geldt dat eigenlijk ookvoor infectieziektebestrij

ding door het Centrum Infectieziektebestrijding
van het RIVM In de praktijkvan infectieziekte-

bestrijding is dat nog niet zo duidelijk al kan het

een grote uitbraak zomaarveranderen bijvoor-
beeld als epidemiologen en andere deskundigen
aanbevelen om een grote groep mensen in quaran

taine te plaatsen
In het vaccinatiebeleid is de tegenstelling wel

voortdurend voelbaar Het RIVM en de Gezond

heidsraad zijn bij uitstek de hoeders van weten-

schappelijke redelijkheid in het vaccinatiebeleid

Vaccinatieweigeraars worden op twitter en in

andere media vaakneergezetals irrationele

angstige burgers die geen vertrouwen hebben

in de rationaliteit van de wetenschap Misschien

wel juist daardoor is de strijd voor het RIVM niet

eenvoudig te winnen De emotionele overtuigings
kracht van concrete gevallen eigen ervaringen’
ofverhalen gehoord van een kennis is moeilijk te

bij
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Veiligheid van vaccins

DR

Vaccins zorgen ervoor dat

het afweersysteem a Ivast

antistoffen en afweercellen

aanmaakt tegen een bepaalde
ziekte zodat bij de eerste echte

besmetting iemand al afweer

heeft en daardoor niet ziek

wordt Naast bescherming
kunnen vaccins ook bijwerkin

gen geven Vaccins worden voor

ze op de markt komen goed
onderzocht op effectiviteit en

veiligheid Maar een deel van

de bijwerkingen met name

de zeldzamere en bijzondere
wordt pas duidelijk bij het geb
ruik in de praktijk Dan wordt er

immers meestal op veel grotere
schaal langduriger en in

diverse groepen gevaccineerd

Spontane meldsystemen van

vermoedens van bijwerkin-

gen zijn een hoeksteen van

de veiligheidsbewaking van

geneesmiddelen en vaccins

Wereldwijd worden veel vei

ligheidssignalen ontdekt met

deze meldsystemen In Neder-

land is Bijwerkingencentrum
Lareb het meld en kenniscen

trum Op basis van analyse
van meldingen geneert Lareb

’signaleringen van nieuwe ken

nis over bijwerkingen
Over vaccins die al lang in rijks

vaccinatieprogramma s worden

gebruikt wordt gelukkig zelden

iets nieuws ontdekt en zeker

niets verontrustends Maar

Narcoiepsie is een ernstige slaap waakstoomis die het ieven sterk beinvloedt In sommige landen is er een verband

tussen het vaccin tegen Mexicaanse griep en narcoiepsie gevonden

geen tieners maar kinderen

tot 5 jaar zijn gevaccineerd In

sommige andere landen werd

een verband gezien tussen een

infectie met het griepvirus zelf

en narcoiepsie

Gaandeweg kwam er ook

meer inzicht hoe het vaccin tot

narcoiepsie zou kunnen leiden

Een theorie is dat de combina

tie van erfelijke aanleg en de

afweerreactie op een com-

ponent in het vaccin invloed

heeft op delen van de hersenen

die ook een rol spelen bij het
ontstaan van narcoiepsie

goede bewaking blijft belangrijk
Om alert te blijven en voor het

vertrouwen in vaccins Je kunt

namelijk alleen vol vertrouwen

zeggen dat je niets vindt als je

goed zoekt Extra alertheid is

geboden als er op grote schaal

versneld een nieuw vaccin

gebruikt wordt waar nog niet zo

veel ervaring mee is Zoals bij de

Mexicaanse griepprik tijdens de

pandemie

Meldingen van narcoiepsie een

ernstige slaapstoornis bij gevac
cineerde tieners in Scandinavi

sche landen leidde destijds tot

een signalering’van deze moge

lijke bijwerking van Pandemrix

een van de H1N1 vaccins In de

loop van 2010 kwamen ook bij
Lareb meldingen van narcoiepsie
over hetzelfde vaccin binnen al

waren dat er beduidend minder

dan in Finland en Zweden In

totaal ontving Lareb uiteindelijk
zo’n 30 meldingen Om het oorza

kelijke verband naderte onder

zoeken volgden diverse internati

onale onderzoeken De resultaten

daarvan zijn wisselend In Scan

dinavische landen werd wel een

duidelijke relatie gevonden met

het vaccin bij tieners In andere

Europese landen waaronder

Nederland weer niet Een moge

lijke verklaring is dat in ons land
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het individuele geval het persoonlijke verhaal en
ieders eigen waarden

Strikt genomen kunnen ratio en emotie elkaar

weerstaan of te overtreffen Tegenover waarge

beurde verhalen van vaccinatieschade die door

de overheid ook nog eens in de doofpot worden

gehouden’ kan het RIVM slechts epidemiologische helemaal niet tegenspreken Het zijn heel verschil

cijfers bieden systematisch onderzoek weten

schappelijke publicaties en algemene conclusies

van internationale experts Dat dit allemaal heel

gedegen tot stand komt op basis van onafhanke

lijke wetenschappelijke peer reviews en gezamen

lijke besluitvorming is voor velen minder overtui

gend dan de kracht van emotie die gekoppeld kan
worden aan dat ene geval hetbijzondere verhaal

die betreurenswaardige persoon
Ook wordt wel eens gezegd datje mensen die

keuzen maken op basis van emoties niet met fei

ten cijfers en rationele argumentatie kunt over

tuigen Daar zit wel wat in maar klopt eigenlijk
de veronderstelling wel dat het hiervoortdurend

gaat om een tegenstelling tussen rationaliteit en

emotie Of nogwatbreder de rationaliteit die

gebaseerd is op systematisch onderzoek en grote

getallen en daarmee gericht op de gezondheid
van de populatie als geheel versus de emotie van

lende grootheden En het is ook niet vanzelfspre
kend dat ratio vooral aan de kant van het weten

schappelijkgefundeerde collectieve beleid staat

en de emotie vooral aan de kant van de individuele

burger die zich tegen het beleid verzet

Rationele burgers
Stel je voor je woont in de Chinese stad Wuhan

waar een mysterieus longvirus is opgedoken
Overal omje heen worden steeds meer mensen

ziek Het aantal overleden mensen aan de long
ziekte stijgt in rap tempo van enkele slachtoffers

tot meer dan honderd doden Om verspreiding te

voorkomen staat de overheid op het punt om de

stadsgrenzen te sluiten Het idee om opgesloten
te zitten maakt je bang bang om niet meerweg
te kunnen bang om zelf ziek te worden bang om

geen hulp te krijgen en bang om geen voldoende

eten meer te hebben Is die emotie irrationeel

Integendeel de angst is op zijn plaats en gerecht
vaardigd Het zoujuist irrationeel zijn ombij alle

maatregelen die genomen worden je helemaal

geen zorgen te maken Ookje keuze om de stad te

ontvluchten via een weg die nog niet is afgesloten
is allerminst irrationeel Want wanneerje nog niet

besmet bent dan verklein je je risico om ziek te

worden en mochtje wel besmet zijn dan maakt

het eigenlijk niet zoveel meer uit

De overheid is in wezen ookbang bang dat de

uitbraak oncontroleerbaar wordt als ze niet snel

ingrijpt angstig of de maatregelen wel zullen wer

ken Ook die angst is op zijn plaats en rationeel

Te denken dat hier een angstige burger zich verzet

tegen het rationele beleid is niet terecht Ratio en

emotie vinden we aan beide kanten Het kan dus

heel rationeel zijn om tegen het collectieve beleid

blijf rustig blijf thuis in te gaan en te vluchten

De quarantaine van

Wuhan City in China is

een van dedrastische

overheidsmaatregelen om

de epidemie te beteugelen
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Hepatitis C behandeling in Kameroen

PROF DR ROEL COUTINHO

Een Hepatitis C virus HCV infectie is een

belangrijke oorzaakvan leverfalen en

primair leverkanker Wereldwijd zijn naar

schatting7i miljoen mensen met HCV gei n

fecteerd en jaarlijks komen daar 1 75 miljoen
nieuwe infecties bij
In Nederland is HCV zeldzaam naar schat

ting is slechts 0 16 van de bevolking

23 000 mensen drager van het via bloed

overdraagbare HCV Heel anders is dat

in het West Afrikaanse land Kameroen

waar ongeveer 200 000 mensen van de 25

miljoen inwoners met HCV gei nfecteerd

zijn Het virus is daar in de jaren vijftig en

zestig van de vorige eeuw verspreid door

gebruik van ongesteriliseerde naalden en

spuiten tijdens massale behandeling van

infectiezieken en bij vaccinatiecampagnes

Hepatitis C komt daardoor veel voor bij
mensen van 45jaaren ouder 10

genezingspercentage kan worden bereikt

In totaal werden in dit demonstratieproject
161 HCV dragers met een gemiddelde leeftijd
van 61 jaar behandeld met de DAA combi

natie ledipasvir sofosbuvir dat defabrikant

beschikbaar stelde voor 480 euro per behan-

deling 1 van de prljs die in rijke landen

betaald moet worden Van deis8 patienten
die de DAA behandeling afmaakten bleek dat

3 maanden na het einde van de behandeling

bij 152 het virus was verdwenen een gene-

zingspercentage van 96 vergelijkbaar met

studies in rijke landen

wijl de Achmea Foundation voor elke gene

zen patient de investeerder het bedrag met

een kleine rente terugbetaalt Bij dit pay

for performance systeem wordt dus alleen

betaald voor succes een nieuwe vorm van

financiering Daarnaast heeft het farmaceu

tisch bedrijf Gilead subsidie gegeven voor

het screenen van 20 000 hiv positieven

op HCV die vervolgens behandeld worden

Als 00k deze projecten succesvol zijn kan

deze aanpak verder in Kameroen en andere

Afrikaanse landen worden uitgerold

Deze historische foto is genomen in een regio
van West Kameroen die bekend staat als Banso

gebied De dorpelingen wachten op hun pokken
en mazelenvaccinatie Door het gebruik destijds
van ongesteriliseerde naalden en spuiten kon

hepatitis C zich verspreiden

Betalen voor succes

In een vervolgproject worden nu 300 HCV

positieve bloeddonoren behandeld Het geld
voor de diagnostiek en behandeling wordt

voorgeschoten door een investeerder JLI ter

Demonstratieproject
Sinds enkele jaren kan HCV succesvol

behandeld worden met Direct Acting Anti-

virals DAAs die 3 tot 6 maanden gegeven

moeten worden Deze behandeling kost

enkele tienduizenden euro’s en is daardoor

niet beschikbaar in armere landen net als

de dure HCV diagnostiek en een bezoek aan

een gespecialiseerde arts

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken

is de stichting PharmAccess gesteund
door het Joep Lange Instituut JLI en de

Achmea Foundation in 2017 een HCV

behandelproject begonnen in Yaounde de

hoofdstad van Kameroen Het doel was aan

te tonen dat 00k in een land als Kameroen

waar 40 van de bevolking beneden de

armoedegrens leeft met DAAs een hoog
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Maar echt redelijk is het niet wantje houdt waar

schijnlijk geen rekening met anderen en het is een

keuze die je daarom niet naar alle andere mensen

kunt rechtvaardigen Natuurlijk in jouwplaats
zouden ze hetzelfde doen Maar als iedereen zo zou

handelen ontstaat er veel grotere chaos waarin het

vims welig kan tieren

Ook de vaccinatietwijfelaar die bang is voor de

volgens de wetenschap zeldzame bijwerkin

gen van vaccinatie kan heel rationed zijn als hij
vaccinatie voor zijn kind weigert Met name als de

vaccinatiegraad in de omgeving heel erg hoog is en

er dus een stevige groepsbescherming heerst zou

afzien van vaccinatie wel eens de meest rationele

beslissing kunnen zijn waar je na een welover

wogen afweging op nitkomt Althans wanneer je
alleen aan hetbelang van je eigen kind denkt En

verwachten we niet juist van goede ouders dat zij
keuzen maken in hetbeste belang van hun eigen
kind Wederom is het een rationele maar geen

redelijke keuze je profiteert van groepsbescher-

ming zonder er zelf aan bij te dragen Als veel meer

mensen zo zouden kiezen was iedereen slechter af

Het is dus niet vanzelfsprekend dat een burger
die zich afzet tegen het wetenschappelijk onder
bouwde en dus rationele beleid irrationeel zou

zijn

Menigmaal maken kinderartsen zich op tv of twit-

ter boos over het feit dat een nieuw vaccin nog niet

in het Rijksvaccinatieprogramma zit of omdat er

ouders zijn die klinkklare onzin verkopen over de

gevaren zoals bijvoorbeeld van het HPV vaccin

Ligt daar misschien een oplossing Moeten de

emoties van het publiek meer en meer geconfron
teerd worden met de emoties van wetenschap
pers en artsen Zoals ook wel eens gedaan wordt

hoe zoujij je voelen als je kind overlijdt aan een

hersenvliesontsteking die je met een vaccinatie

had kunnen vermijden
”

Het is verleidelijk om te

denken dat je in dit soort tegenstellingen emotie

tegen emotie moet plaatsen en emoties niet met

rede moet bestrijden of omgekeerd Schokkende

foto’s tonen van kinderen met mazelen of polio

angstaanjagende verhalen over hoe snel en des

tructief meningitis zich kan ontwikkelen Maar

angst met angst bestrijden is ook niet verstandig
uit onderzoekblijkt dat het niet effectief is en

bovendien gaan angst en vertrouwen helemaal niet

goed samen Daamaast is juist die tegenstellingbij
uitstek een probleem steeds staan belangen wen

sen meningen en angsten tegenover elkaar

Voorbij de angst
Beter dan angst tegenover angst te plaatsen is

het om te zoeken naarwatons verbindt in de

infectieziektebestrijding Of we die verbindende

factor alleen vinden bij het rationele argument
is maar de vraag Ook dat kan misgaan zoals het

voorbeeld van de rationele vaccinatieweigeraar
liet zien die rationed profiteert van de groepsbe-

scherming Ook angst voor het grote onbekende

de mysterieuze vimsepidemie die zich langzaam
maar zeker verspreidt is geen goede verbinder

Hoewel angst heel aanstekelijk zo nietbesmet

telijk is zeker angst om ziek te worden ontaardt

die gezamenlijke angst ook in angst voor elkaar

angst datjenaaste het vims bij zich draagt Te vaak

in de geschiedenis heeft angst voor een besmette

Emotionele deskundigen
Het zijn overigens niet alleen de gewone burgers
die zich door emoties laten leiden terwijl de

wetenschappelijk onderlegde experts zich beper
ken tot de ‘koele feiten’ Infectieziektespecialisten
kinderartsen ziekenhuismedewerkers enbeleid

smakers zijn ook mensen met emoties en die

emoties hebben ze net zo goed als professional

wetenschapper of ambtenaar Ze zijn bezorgd over
de gezondheid van kinderen als er een mazelenuit

braak zal plaatsvinden en houden hun hart vast in

afwachting van het moment dat in Nederland het

eerste slachtoffer door het nieuwe coronavims valt
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Dillemma’s bij invoering van vaccinatieprogramma’s
m\PROF DR JACCO WALLINGA EN DR

Als een veiligvaccin goede

bescherming biedt tegen een

infectieziekte dan lijkt invoering
van een vaccinatieprogramma
een goed idee Toch kan invoering
van een vaccinatieprogramma
met een goed en veiligvaccin
averechts uitpakken voor de

volksgezondheid Om vooraf

zeker te zijn wat de gevolgen van

invoering zullen zijn worden de

va cci nati eprogra mma’s vooraf

doorgerekend
De eerste keer dat rekenmodellen

werden gebruikt bij advisering
over infectieziektebestrijding
in Nederland was in 1986 bij
de invoering van het gecombi
neerde vaccin tegen bof mazelen

en rodehond De invoering van

massavaccinatie op jonge leeftijd

tegen rodehond zou kunnen

leiden tot een averechtse uit

komst 00k wel perverse uitkomst

genoemd waarbij vaccinatie met

een effectief en veilig rodehond

vaccin leidttot meer en niet min-

der gevallen van het congenitale

rubellasyndroom
Rodehond is een infectie die op

kinderleeftijd vaak onschuldig

verloopt maar bij volwassen
vrouwen tijdens de zwanger

schap leidt tot ernstige complica
ties voor het kind De averechtse

uitkomst van vaccinatie ontstaat

doordat bij vaccinatie de circula

tie van het virus afneemt waar

door het langer duurt voordat

De volksgezondheid is

gebaat bij inentingen

tegen infectieziekten

Na enkele grootschalige
uitbraken van mazelen

staan vaccinaties

weer op de politieke

agenda Maar moet de

overheid inentingen
00k verplichtstellen
Cartoon Bas van der

Schot vrij naarOpland

L®’

2

■

f

iemand in aanraking komt met het

virus en de gemiddelde leeftijd bij
infectie toeneemt Daardoor komen

er meer infecties bij ongevacci
neerde vrouwen tijdens de zwan

gerschap en dus meer gevallen van

het congenitaal rubellasyndroom
Bij een matige dekkingsgraad van

het vaccin kunnen er zoveel meer

ernstige gevallen zijn onder onge

vaccineerden dat het aantal com

plicaties van infectie met rodehond

toeneemt in de bevolking

Berekeningen toonden aan dat

in Nederland de dekkingsgraad

hoog genoeg zou zijn en dat deze

averechtse uitkomst zich niet

voor zou doen De vrees voor een

averechtse uitkomst bleek achteraf

terecht te zijn we zien in Nederland

inderdaad dat de leeftijd bij rode

hondinfectie hoger is geworden
en in landen waar vaccinatie tegen

rodehond is ingevoerd bij een

veel lagere vaccinatiegraad leidde

dat inderdaad tot meer ernstige

gevallen van congenitaal rubel-

lasyndroom
Dit voorbeeld illustreert de

complexiteit van het ingrijpen in

de overdracht van infectieziekten

en hoe modellering hieraan kan

bijdragen als we een groep beter

beschermen verandert hiermee

00k het risico voor een andere

groep Deze risico’s moeten vooraf

goed in kaart worden gebracht
het afwegen van de risico’s blijft
een moeilijk dilemma
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lijke ziekte ertoe geleid dat mensen die als ‘besmet’

werden aangemerkt werden vermeden bestolen

opgesloten of verstoten zie hoofdstuk 7 Stigma

THE

SHUTTING
upSolida riteit

Een goede kandidaat voor wat ons kan verbinden

in de infectieziektebestrijding en wat tegelijk
een brug slaat tussen emotie en ratio en tussen

individu en collectief is solidariteit Solidariteit is

niet alleen maar een redelijke en rationele hou

ding hetbetekent dat we ons als collectiefbekom

meren om de enkeling die ziekis of in gevaar

Solidariteit betekent 00k dat we bereid zijn om de

las ten baten en risico’s te delen weloverwogen
en in alle redelijkheid Solidariteit is een houding
die individu en collectief met elkaar verbindt Het

individu beschouwt zichzelf als lid van de groep

en de groep heeft compassie met de noden en wen

sen van individuen Echte solidariteit is meer dan

een rationele omgang met risico’s Het vraagt om

gemeenschapszin medemenselijkheid en zorg en

compassie voor elkaar Het is 00k meer dan emotie

alleen het vraagt om begrip en inzicht in de risico’s

waar we gezamenlijk voor staan en een goede

onderbouwing van interventies die ons kunnen

beschermen

Infectieziekten en de maatregelen om ze te

bestrijden kunnen een zware tol trekken op die

gemeenschapszin Ze werken makkelijkals een

splijtzwam zowel op lokaal nationaal als inter-

nationaal vlak De angst om besmet te raken door

iemand die ziekis of door mensen die contact met

de zieke hebben doet mensen elkaar mijden Het

kan er zelfs toe leiden dat individuen geheel wor

den uitgesloten Zo mochten vroeger mensen met

lepra niet in de stad wonen ofwerden families

tijdens pestuitbraken in hun eigen huis opgesloten
en aan hun lot overgelaten De eerste primitieve
vormen van bescherming tegen besmettelijke
ziekten waren op angst gebaseerd en daardoor 00k

vaak wreed Tegelijkertijd kunnen sommige meer

Infected Houfcs
A it is prjifi ifcd in

E N G L A N D

Sobafy Delated

Jf«v wsv ofAdiisds from the poor btilicliirare
\ lilted ro 1 licir Emhrcn tfwi jrc fret

Willi chtervjKtom in tbc wjyn whereby chi

pfd£tfi EtlCwhon JuitJi Iprcad

A ecmin MdliOu ol Drct Atf iJance
hot alilt i Jlv lick jk tJ in citeL xpcr

very ol Hunjf kk F crkir t

Printed in the Year MDCLXV

Shutting up of houses Het schandaal van de‘shutting up of

houses’ ten tijde van de Great Plague in Londen 1665 Deze

reproductie is gemaakt van een exemplaar in de Harvard

Medical Library in de Francis A Countway Library of Medicine

Tijdens de uitbraak van de pest in 1665 schreef een anonieme

auteur een pamflet over het beleid van ‘shutting up besmette

huizen Deze krant gedrukt en gepubliceerd tijdens de pest
kan niet alleen als een bijdrage worden beschouwd aan de

hedendaagse debatten over de legitimiteit van dergelijke

maatregelen maar 00k aan de voiksgezondheidsethiek avant

la lettre In 2010 is het pamflet opnieuw gepubliceerd in het

eerste nummer van het Journal of Public Health Ethics dat

bijna volledig gewijd was aan de bespreking van ethische

kwesties met betrekking tot de bestrijding van besmettelijke
ziekten De auteur van het pamflet betoogt hartstochtelijk

tegen het opsluiten van mensen in hun huizen De

argumenten zijn duidelijk gebaseerd op ervaring uit de eerste

hand en de inleiding van het pamflet suggereert zelfs dat

de auteur in deze periode getroffen werd door ziekte In de

zeventiende eeuw is het pamflet van vitaal belang geweest
in het debat en de discussie over toen actuele politieke en

religieuze kwesties
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rationele methoden zoals tijdelijke maar strikte

quarantaine of verpleging in isolatie gepast en

effectief zijn om de groep als geheel te beschermen

Anno januari 2020 gebeurt dat op een grote schaal

met de afsluiting van Wuhan een stad van 11 mil

joen inwoners ter beperking van verspreiding van

het nieuwe coronavirus

Eigenlijk kunje niet anders dan ookbegrip heb

ben voor de mensen die in angst onder de beper
kende maatregelen proberen uit te komen Zij kun

nen het gevoel hebben opgeofferd te worden voor

het algemene belang Dat algemene belang lijkt
voor hen dan vooral het belang van de rest te zijn
van een gemeenschap waar zij niet meer bij mogen
horen Dat gaat tegen ieder idee van solidariteit in

Solidariteit shut quarantaine niet uit maar

hetbetekent wel dat we met heel veel compassie
moeten kijken naar degenen die we afzonderen zij
kunnen vaak moeilijk anders dan de maatregelen
ondergaan De samenleving mag hen dan 00k wel

dankbaar zijn dat zij maatregelen accepteren zie

kader Zeg eens dankjewel We moeten voor mede

burgers in quarantaine of isolatie de best mogelijke

omstandigheden bieden met optimale zorg en

comfort Door hen figuurlijk in de watten te leggen
maken we duidelijk dat we hen niet uitsluiten

maarjuist als deel van onze samenleving beschou

wen In een miljoenenstad is dat vanzelfsprekend

moeilijk te organiseren Maar een overheid zal heel

ver moeten gaan om ervoor te zorgen dat iedereen

het zo goed mogelijk heeft

van solidariteit houdt 00k in dat we de risico’s en

lasten voor iedereen zo beperkt mogelijk kunnen
houden als we ze zo goed mogelijk verdelen Dat

kan bijvoorbeeld betekenen dat kleinere preven

tieve maatregelen al genomen worden terwijl er

nog geen uitbraak is Handen wassen Oppassen
met hoesten Extra hygienemaatregelen nemen bij
het bereiden van maaltijden of bij het bezoek aan

een patient in het ziekenhuis en andere kwetsbare

mensen En vooral deelnemen aan collectieve vac

cinatieprogramma s Preventie van infectieziekten

laat je niet over aan het Centrum Infectieziektebe

strijding dat doe je samen

Lasten en risico s redelijk delen

Als solidariteit ergens van belang is dan is het

wel in effectieve infectieziektebestrijding Het

doetberoep op allerlei mooie rationele emoties

en aansprekende redenen samen bescherming
zoeken tegen de angst voor risico’s die ons

allemaal treffen elkaarvertrouwen compassie
voor de individuen die door ziekte worden getrof
fen of die in isolatie moeten verblijven Het ideaal
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In de ban van Corona

oen het bestuur van stichting Biowe

tenschappen en maatschappij vorige
zomer besloot een cahier te wijden aan

infectieziektebestrijding konden we niet

vermoeden dat de winter van 2019 2020 volledig
in het teken zou staan van een nieuw coronavirus

en het wereldwijd beteugelen daarvan De ziekte

die bekend staat als Covid 19 begon zijn opmars
in december 2019 in de regio Wuhan in China

Ondanks krachtig optreden van Chinese autori

teiten veroverde het virus in drie maanden tijd
vrijwel de gehele wereld Sterker nog terwijl wij
de slotregels van ditcahier tikken 28 29 februari

wordt het nieuws volledig beheerst door corona

virus Een greep uit het nieuws van dit weekend

• Steeds meer bedrijven vragen werktijdverkor
ting aan voor hun personeel omdat er minder

werkis door het coronavirus Het aantal aanvra

gen steeg naar 150 volgens het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bedrijven
kunnen gebraik maken van de arbeidstijdver
korting wanneer zij in de komende twee tot 24

weken minimaal 20 van hun werk verliezen

• Het sluiten van scholen wordt niet zinnig

geacht “Tot nu toe is niet gebleken dat scholen

plekken zijn waarbesmettingen plaatsvinden
kinderen lijken weinig last te krijgen van het

virus”

• Romereizen van middelbare scholen zoals die

van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

werden afgezegd Leerlingen van een middel-

bare school uit Zeist maakten vlak nadat ze op

uitwisselingsreis in Florence 200 kilometer

onder het risicogebied aangekomen waren

alweer rechtsomkeert de scholieren raakten in

paniek door toenemende geruchten
• Het hamsteren vanwege het coronavirus is

begonnen merkt 00k Kruidvat De drogist laat

weten dat er vijf keer zoveel desinfecterende

handgel wordt verkocht dan normaal Online

supermarkt Picnic heeft een limiet van 150

euro gezet op het bedrag waarvoor boodschap

pen besteld mogen worden omdat ze willen

dat iedereen boodschappen kan halen” zegt

topman Michiel Muller Ze merken dat mensen

ruim inslaan ”Er wordt 00k meer babyvoeding
bruine bonen en witte bonen in tomatensaus

gekocht
”

• In speciaal opgerichte Facebook groepen geven

T

• Donderdag 27 februari lastte de NOS een spe-

ciaal programma in over het coronavirus om

de vele vragen die leven onder de bevolking te

laten beantwoorden door een panel van deskun

digen onder wie de directeur van het Centrum

Infectieziektebestrijding van het RIVM Ook de

minister voor medische zorg en sport schuift

aan Tijdens de uitzending krijgt hij een briefje
toegeschoven en maakt hij het eerste geval van

besmetting in Nederland bekend

• Steeds meer grote evenementen en sportwed

strijden worden afgelast zoals de WK indoorat

letiekin Nanjing China op 13 15 maart WK

voorlandenteams Duitsland op 5 8 maart Six

Nations duel Ierland Italie in Dublin Ierland

op 7 maart Er is op dit moment nog geen besluit

genomen over Songfestival of de Formule 1 in

Zandvoort
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bezorgde Nederlanders elkaar advies ’’Gebruik

de Thaise ‘wai’ om iemand te groeten” adviseert

iemand handpalmen tegen elkaar lichtte bul-

ging Een ander ”Wij geven elkaar de elleboog
”

heid aan de Radboud denkt dat in Nederland

een tamelijk realistisch beeld wordt geschetst
en niet te ontspannen reageert We zijn goed
voorbereid maar daar zit ook een keerzijde aan

aldus de hoogleraar in Langzamerhand wordt

de suggestie gewekt dat als er echt een uitbraak

is dat we het dan onder controle hebben Dat

hebben we natuurlijk niet
”

• In China en Frankrijk worden mondkapjes
uitgedeeld in Nederland niet Koopmans

viroloog bij het Erasmuc MC “Mondkapjes op

straat helpen niet om verspreiding tegen te

gaan
”

Volgens de viroloog wekt China de indruk

dat het veel doet door mondkapjes uit te delen

In dat kader ziet Helsloot het dragen van een

mondkapje door de Chinese vice premier vooral

als symbolisch handelen “Iedere Chinees kan

online vinden dat mondkapjes niet helpen
”

• Het Corona effect zorgt voor de slechtste

beursweek sinds de kredietcrisis in 2008 De

aandelenbeurzen gingen deze week opeens

hard onderuit uit angst voor het coronavirus

Hetlaatste uur doken de koersen naar beneden

soms met tientallen procenten tegelijk een

typische paniekreactie

is de mortaliteit veel lager nu geschat van 0 7

tot maximaal 2 is de verwekker binnen een

maand na het erkennen van de uitbraak al volledig

gekarakteriseerd op RNA niveau maar veroorzaakt

in een globale samenleving grote sociaal economi

sche ontwrichting

Wereldburgers

Is er ook een positieve kant te ontdekken aan deze

ophef Misschien wel Het is voor het eerst dat wij
ons wereldwijd met elkaar verbonden voelen en

meer dan ooit wereldburger voelen Met proble
men rond stikstof klimaat ontbossing terrorisme

en migratie hadden we al langer het gevoel dat de

problemen waarwij als mensheid tegenaanlopen
alleen maarkunnen oplossen met een gedeelde
verantwoordelijkheid en een gezamenlijke aanpak

Nog nooit kwam die noodzaak zo dichtbij Over

heidsmaatregelen om het virus onder controle te

krijgen leidde tot ingrijpende maatregelen waarbij
mensen hun huis of stad niet meer uit kunnen

Daamaast kiezen mensen soms vrijwillig tot

zelf quarantaine als ze terugkomen uitbesmette

gebieden Of worden daar door hun omgeving toe

aangespoord

Ooit hebben we tijdens de oliecrisis even geroken
aan een paar autoloze zondagen maar een stad of

regio voor een paar weken afsluiten van de bui

tenwereld is andere koek De global village die de

wereld geworden is met de sterke bevolkingstoe
name met megasteden en gebrekkige hygienische
infrastructuur met de verwoesting van ecologische
systemen met de grootschalige wijze van energie
en voedselproductie en met de enorme toename en

snelheid van het internationale verkeer van men-

sen dieren en goederen heeft de dreiging met

betrekking tot nieuwe infectieziekten die in zeer

korte tijd de wereld op zijn kop zetten complex

Deze nieuwsberichten geven weer hoe in een

paar maanden tijd het wereldgebeuren volledig
beheerst kan worden door een nieuwe besmette

lijke ziekte en de gevolgen daarvan Een bedreiging
in een nieuwe tijd met nieuwe uitdagingen De

pest verspreidde zich in de i4de eeuw in enkele

jaren over heel Europa Covid 19 in enkele maan-

den over de hele wereld De pest had een hoge mor-

taliteit 30 van de besmette personen overleed

en was een geheimzinnige vijand Van Covid 19
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Een wetenschappelijk
accurate weergave van

het nieuwe coronavirus

SARS C0V 2 De vier

verschillende oppervlakte
eiwitten zijn mooi zichtbaar

Het zogeheten spike
eiwit bestaande uit drie

dezelfde glycoproteinen

valt het meest op Dit

eiwit geeft het virus zijn

kroonachtige kroon

corona structuur Virussen

gebruiken het spike eiwit

om aan luchtwegcellen
te binden en vervolgens
binnen te dringen door

hun omhulsel membraan

te laten versmelten met

de membraan van de

luchtwegcel
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en grootschalig gemaakt De snelheid en veelheid

van communicatie zorgt voor ongekende aandacht

nuttige informatieverspreiding en helaas evenzo

snelle misinformatie

kunnen bieden En hoe we met nieuwe methoden

van monitoring en onderzoek niet alleen in staat

zijn om uitbraken te beschrijven maar misschien

ook wel om de volgende uitbraak te voorspellen
Iedere uitbraak epidemie of pandemie moet

zo snel mogelijk worden ingedamd en is weer

een oefening om beter voorbereid te zijn op de

volgende die zich met regelmaat zullen blijven
voordoen

Dit cahier laat zien hoe die aanpak van lokaal

naar regionaal naar landelijk naar internationaal

verloopt en in vroeger dagen verliep Hoe elke fase

zijn eigen opschaling kent wat de soms ongemak
kelijke maatschappelijke effecten kunnen zijn en

hoe wij alleen door goede samenwerking coordi

natie verantwoordelijkheidsverdeling en door

tastende maatregelen de medische en maatschap-

pelijke gevolgen van dit soort uitbraken het hoofd

De redactie
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Open eindeDE UITBRAAK

9 doorJim van Steeribergen

t «Q
In de fictieve uitbraak in Gelderland in

2020 introduceerde een exotisch knaag
dier een exotisch vims dat zich door een

eenvoudig mutatie kon aanpassen aan de

Nederlandse mug en mens

Het is aan de lezers om te kiezen of er

ook een geschikt reservoir voor het vims

in ofboven de Gelderse bossen gevonden
kan worden Bij een geschikt reservoir is

eliminatie in de volgende jaren vrijwel
onmogelijk we zullen moeten leren leven

met deze nieuwe lokale situatie

In 1999 arriveerde bijvoorbeeld het exo

tische westnijlvims in New York en vond

een plaatselijke mug als vector en een

reservoir bij vogels De ziekte is niet meer

weg te krijgen uit de VS en veroorzaakt

daarjaarlijks meer dan duizend ziektege
vallen en meer dan honderd sterfgevallen
Zonder dierreservoir kan het bestrijden

van de muggen effectief zijn in de elimi-

natie van een nieuwe ziekte uit een regio
In 2007 arriveerde het exotische Chi

kungunya Virus CHIKV in Noord Oost

Italie De tijgermug had in Italie al vijftien
jaar eerder een goed bestaan opgebouwd
maarbracht tot dan toe geen vimssen

over Na de introductie van CHIKV zijn
een paar honderd mensen ziek geworden
Met adequate selectieve muggenbestrij
ding en dankzij de lagere temperaturen
in herfst en winter is CHIKVblijvend uit

Italie verdwenen

Prijsvraag
Hoe zou hetfictieve Gelderse encefalitis virus

fGEV hethehbengedaan Blijvende vesti

ging vanafzozi of een eenmalige uitbraak in

2020

Virale encefalitis is een ziektebeeld

waarbij mens op mens overdracht niet

vaak gezien wordt maar het zou kun

nen Het fGEV zal overdraagbaar zijn in

de periode dat het in het bloed zit via

bloedtransfusie en hoomvlies ofandere

orgaantransplantaties
We nodigen de lezers uit het vervolg

van deze uitbraak te beschrijven ont

staat er mens op mens overdracht in de

laatste fase van de ziekte zodat vooral

ziekenhuispersoneel besmet raakt

zoals we zagenbij SARS en Covid 19 Of

wellichtin de korte periode met voor

verschijnselen door vermenigvuldiging
in het neusslijmvlies via hoesten naar

vrienden en familie Of misschien via

seksuele overdracht Met gevolgen voor

de zwangerschap en het zich ontwikke

lende kind zoals zika Blijkt het vims ook

ren paarden te treffen en ernstig ziek te

maken ofjuistkoeien kleine huisdie

ren poezen dat zijn overgangen naar

andere species met enorme economische

en psychologische consequenties Zie

voor de voorwaarden van de prijsvraag de
website van stichting Biowetenschappen
en maatschappij

De prijs voor het spannendste en creatiefste

maar wel plausibele vervolg van deze uitbraak

is decamavalsuitvoering van het pestmasker

Inzendingen van maximaal 2000 woorden zijn
welkom bij het secretariat van BWM tot

01 09 2020

Wat leren we hiervan

Zolang de mens bijzondere omstandighe
den zoals bijvoorbeeld levende dierenmark

ten creeert en snelleen groteverplaatsin

gen realiseert verrast de natuur ons in de

dagelijkse werkelijkheid met meer dan een

mens in haarfantasie kan verzinnen hiv

SARS MERS ebola Covid 19 0 koorts legi
onella De toekomst is dus onvoorspelbaar
over wat er gaat gebeuren maar voorspel
baar dat er telkens weer iets nieuws zal

gebeuren Het belangrijkste is dat we ons

‘algemeen’ voorbereiden opdat we onge

wone gebeurtenissen snel opsporen en snel

daarop reageren
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Meer informatie

Dit cahier verscheen in een samenwerking met

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden waar van 16

april 2020 tot en met 14 maart 2021 de tentoonstel

ling BESMET te zien is Bij het cahier en de tentoon

stelling hoort een lezingenserie in het museum

waar onder meer auteurs uit dit cahier spreken
Tevens is er een MBO lespakket beschikbaar vanaf

September 2020 www rijksmuseumboerhaave nl

Infectieziekte informatie voor professionals
www rivm nl infectieziekte informatie voor

professionals

Video s

NOSop3 Corona in Nederland zo was je je handen

vimsvrij 27 feb 2020

wwwyoutube com watch v WtLJB6PrcRg

NOSop3 De wereld en de race tegen het

coronavirus 31 jan 2020 wwwyoutube com

watch v mIKDlZIDftI

Universiteit van Nederland Hoe wordje ziek van

het coronavirus 22 feb 2020

wwwyoutube com watch v Wx7 fiTaAH 0

Universiteit van Nederland Waarom verspreiden
virussen zich razendsnel 2016 wwwyoutube

com watch v FKjC8CCA9d8

Universiteit van Nederland Zijn wij wel goed
voorbereid op de volgende pandemie 2018

wwwyoutube com watch v sEr XIS9A3A

De Kennis van Nu Ziekmakende muggen 00k in

Nederland 2019

wwwyoutube com watch v eeDFnsWKdUA

Nature How scientists are fighting the

coronavirus A three minute guide 2020

wwwyoutube com watch v g3SuLtXmno8

Informatie en cijfers over infectieziekten

en bestrijding
wwwvolksgezondheidenzorg info onderwerp

infectieziekten

Rapport Staat van infectieziekten in Nederland

2018 en eerdere jaren wwwrivm nl

publicaties staat van infectieziekten in

nederland 2018

Beschermen tegen infectieziekten

riiksvaccinatieprogramma nl infectieziekten

Report A World at Risk Annual report on global
preparedness for health emergencies Global

Preparedness Monitoring Board https bit

ly 2TjH9Tj

ProMED is het grootste publiek toegankelijke

intemetsysteem dat melding maakt van nieuw

opkomende besmettelijke ziekten en uitbraken

wereldwijd https promedmail org

Wereldgezondheidsorganisatie wwwwho int

Het Centrum Infectieziektebestrijding van het

RIVM coordineert de signalering bestrijding
en preventie van infectieziekten in Nederland

wwwrivm nl over het rivm organisatie
centrum infectieziektebestrijding

Boeken over stigmatisering
De tenen van de leguaan Verhalen uit de wereld

van Surinaamse leprapatienten Menke 52

K QlfeDl T Reyme M Menke J Red LM

Publishers Volendam Nederland 2019
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Mathilde Gastmann Wichers en leprabestrijding
in Nederlands Indie en Nederland Landheer

J E QM Gastmann Wichers Stichting Soest

2017

Basisboek filosofie en geschiedenis van de

gezondheidszorg Pieters T en Widdershoven

G red Boom Amsterdam 2019

Enkele onderzoekspublicaties

Digital epidemiology what is it and where is it

going beschreven in hoofdstuk 6 www ncbi

nlm nih gov pmc articles PMC5754279

Opzettelijke verspreiding van de salmonella

bacterie in restaurants beschreven in hoofdstuk 1

https wwwncbi nlm nih gov

pubmed 9244330

Varkensgriep casus van hoofdstuk 2

2016 www eurosurveillance org

content 10 2807 1560 7917 ES 2016 21 48 3Q416

Onderzoek naar geautomatiseerde detectie

van infectieziekte uitbraken in Nederland

beschreven in hoofdstuk 3 2017 https www

ncbi nlm nih gov pubmed 28279150

Complexiteit van het intemationale

handelsnetwerk in levensmiddelen en de

gevolgen daarvan voor de voedselveiligheid
beschreven in hoofdstuk 4 www ncbi nlm nih

gov pubmed 22701535

A new twenty first century science for effective

epidemic response beschreven in hoofdstuk 5

Nature 2019 https www nature com articles

S4i586 Oi9 i7i7 y

Clustering of chronic hepatitis B screening
intentions in social networks of Moroccan

immigrants in the Netherlands beschreven in

hoofdstuk 6 Publicatie verschijnt dit jaar 2020

in BMC Public Health open access
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Gebruikte afkortingen

Aids acquired immune deficiency syndrome het

door het hiv veroorzaakte ziektebeeld

AVG Algemene Verordening

Gegevensbescherming privacywet die opslag en

uitwisseling van persoonsgegevens regelt
BAO Bestuurlijk Afstemmingsoverleg het overleg

dat in tijden van een infectieziekteprobleem de

minister adviseert over de haalbaarheid van het

expert advies OMT

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek zelfstandig
bestuursorgaan bij de overheid dat data

verzamelt over de Nederlandse samenleving
Deze data wordt verwerkt tot statistische

informatie over allerlei maatschappelijke en

economische thema’s

CD io de lode editie 1990 van de International

Statistical Classification of Diseases and

Related Health Problems een intemationaal

gehanteerde lijst van ziekten bijgehouden door

de Wereldgezondheidsorganisatie
CDC Centers for Disease Control and Prevention

de instituten voor eezondheidsbescherming van

de USA

Clb Centrum Infectieziektebestrijding een

onderdeel van het RIVM waar alle deskundigheid
van het RIVM over infectieziekten en vaccinaties

is ondergebracht 2005

CMV Centrum Monitoring Vectoren een

onderdeel van de NVWA dat regelmatige
inspecties uitvoert om de introductie in

Nederland van exotische vectoren te bewaken

Covid 19 Coronavirus Disease 2019 uitgebroken in

2019 in de regio Wuhan in China

DHD stichting Dutch Hospital Data verzamelt

beheert en bewerkt data van alle ziekenhuizen

en universitair medische centra en koppelt
die data terug als informatie en beheren

standaarden voor de registratie ervan
www dhd nl

DWH C Dutch Wildlife Health Centre www dwhc

nl is het onafhankelijke expertisecentrum

voor ziekten bij in het wild levende dieren dat

gefinancierd wordt door de ministeries van LNV

en VWS en de faculteit Diergeneeskunde van de

Rijksuniversiteit Utrecht
ECDC Europees Centrum voor Ziektepreventie
en Bestrijding het Europese instituut voor

gezondheidsbescherming
EH EC Enterohemorragische Escherichia Coli een

verzamelnaam voor verschillende stammen

van de bacterie Escherichia coli die een toxine

produceren
GGD gemeentelijke gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij

Ongevallen en Rampen
Hiv humaan immunodefkientie vims

IHR Internationale Gezondheidsregelingen
wereldwijd afgesproken en geldende wetten
voor gezondheidsbeschermende maatregelen

LCI Landelijke coordinatie

infectieziektebestrijding afdeling van het RIVM

onderdeel van het Clb

MERS Middle East Respiratory Syndrome
coronavirus MERS CoV is een type coronavirus

MSM mannen die seks hebben met mannen

Nivel Nederlands Instituut voor Onderzoek van de

Gezondheidszorg
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NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

OMT Outbreak Management Team commissie

van deskundigen die via het BAO de overheid

minister en ofburgemeesters adviseert over

de te nemen maatregelen tegen verspreiding van
een infectieziekte

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuwww rivm nl het Nederlandse

instituut voor gezondheids en milieu

bescherming
5ARS Severe Acute Respiratory Syndrome een

emstige virale infectieziekte die gepaard gaat
met acute emstige ademhalingsproblemen

SARS CoV een coronavims dat SARS veroorzaakt

SOA seksueel overdraagbare aandoening
Sovon Vogelonderzoek Nederland www sovon nl

WGS whole genome sequencing
laboratoriumtechniek waarbij de volledige

genetische informatie van bijvoorbeeld een

ziekteverwekker in kaart wordt gebracht
WHO Wereldgezondheidsorganisatie www

who int een door de Verenigde Naties

ingestelde organisatie ter bescherming van de

volksgezondheid in de wereld

Wpg Wet publieke gezondheid wetten overheid

nl BWBR0024705 2Qi9 07 0i een wet die onder

andere de waakzaamheid voor en bestrijding van

infectieziekten regelt

Ro Rnul hetbasale reproductiegetal het

aantal nieuwe gevallen van een ziekte dat

veroorzaakt wordt door een besmettelijk
individu als er geen maatregelen worden

genomen Als de Ro groter is dan 1 een

besmet persoon veroorzaakt meer dan een

nieuwe zieke leidt dit tot voortgaande

verspreiding terwijl bij een Ro die kleiner is

dan 1 de verspreiding zal uitdoven

De Ro verschilt per ziekte per tijd per

persoon per bevolking Grofweg geldt een Ro

voorgriep 2 3 SARS 2 5 aids 2 5 kinkhoest

12 17 mazelen 12 18
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Auteurs

Dr Marieta Baks is medisch entomoloog bij
het RIVM te Bilthoven

is intemist infectioloog bij
het Centrum voor Tropische Geneeskunde

Reizigersgeneeskunde van het Amsterdam

UMC

Dr

is beleidsadviseur infectie

preventie en deskundige legionellapreventie bij
het RIVM te Bilthoven

Dr ir Eline Boelee is senioradviseur onderzoeker

water milieu en gezondheid bij Deltares in

Utrecht

Dr Quirine ten Bosch is epidemioloog op gebied
van infectieziekten bij de afdeling Kwantitatieve

veterinaire epidemiologie van Wageningen
University Research

Prof dr MtiuiggM is wetenschappelijk
directeur van het Centmm Media Gezondheid

en bijzonder hoogleraar Entertainment Media and

Social Change aan de Erasmus Universiteit

Prof dr Roel Coutinho is voormalig directeur van

het Centrum infectieziektebestrijding van het

RIVM en emeritus hoogleraar epidemiologie en

bestrijding infectieziekten bij de Universiteit

van Amsterdam en Universiteit Utrecht

Prof dr

infectieziektebestrijding bij het RIVM in

Bilthoven en hoogleraar Interne Geneeskunde
in het bijzonder de infectieziekten aan het Leids

Universitair Medisch Centrum

Prof mr dr Dick Engberts is emeritus hoogleraar
Normatieve aspecten van de geneeskunde aan de

Universiteit Leiden en LUMC

is hoofd van de afdeling
Epidemiologie en Surveillance van gastro
intestinale infecties en zoonosen bij het RIVM te

Bilthoven

Dr I

| is arts en directeur

publieke gezondheid van de GGD Hollands

Midden en landelijk portefeuillehouder

infectieziektebestrijding namens GGD GHOR

Nederland

Dr ir l

journalist en science writer te Delft

Dr Geert Groeneveld is intemist infectioloog bij
het LUMC te Leiden

Dr 10 2e

I is freelance wetenschaps10 2e

is arts epidemioloog en hoofd van

de afdeling Signalering en Surveillance binnen

het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance

van Infectieziekten bij het RIVM te Bilthoven

is jurist publieke

gezondheid bij het Cib van het RIVM te

Bilthoven

Prof dr ir

afdeling Dier in wetenschap en maatschappij
van de faculteit diergeneeskunde Universiteit

Utrecht

Dr

Mr drs 10 2e

I is hoofd van de

is directeur Centmm10 2e

is conservator bij
Rijksmuseum Boerhaave en universitair docent

Medische geschiedenis bij het Leids Universitair

Medisch Centmm

Prof dr Christian Hoebe is hoogleraar
Sociale geneeskunde in het bijzonder
infectieziektebestrijding aan de Universiteit

Maastricht en hoofd van de afdeling Seksuele

gezondheid infectieziekten en milieu van GGD

Zuid Limburg

Dr 10 2e

Dr
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is kwantitatieve

dierenarts epidemioloog bij het Centrum

infectieziektebestrijding van het RIVM en

universitair hoofddocent One Health Microbieel

aan de Universiteit Utrecht

Dr Bas Oude Munninkis onderzoeker bij de

afdeling Viroscience van het ErasmusMC te

Rotterdam

Prof dr Peter Reiss is hoogleraar inwendige

geneeskunde bij het Amsterdam UMC locatie

Academisch Medisch Centrum Universiteit

van Amsterdam en tevens Directeurvan de

Stichting HIV Monitoring
Prof dr Toine Pieters is farmacoloog en

hoogleraar Geschiedenis van de farmacie aan de

Universiteit Utrecht

I is hoofd van het CentrumDr Dr 10 2e

voor epidemiologie en surveillance van

infectieziekten bij het RIVM te Bilthoven

Dr Henk van der Jeugd is bioloog en hoofd van het

Vogeltrekstation van het Nederlands instituut

voor ecologie NIOO KNAW te Wageningen
is directenr en epidemioloog bij het

Bijwerkingencentrum Lareb

Prof dr

Dr I 10 2e

is hoogleraar virologie
en hoofd van de afdeling Viroscience van het

ErasmusMC te Rotterdam

10 2e

is jurist publieke gezondheid
bij het Centrum infectieziektebestrijding van
het RIVM te Bilthoven

Prof dr

Mr

is hoogleraar medische

microbiologie aan het Leids Universitair

Medisch Centrum en verbonden aan het RIVM

te Bilthoven

Roel Lutkenhaus MSc is promovendus bij het

Centrum Media Gezondheid in Gouda en

de Erasmus School of Histoiy Culture and

Communication van de Erasmus Universiteit

Dr Henk Menke is dermatoloog niet

praktiserend en medisch historicus te

Rotterdam

10 2e

is senior communicatieadviseur10 2e

bij het RIVM te Bilthoven

Drs Babette Olga Rump is arts maatschappij en

gezondheid profiel infectieziektebestrijding en

ethicus bij het RIVM te Bilthoven

Dr Maarten Schrama is ecoloog bij het Centrum
voor Milieuwetenschappen van de Universiteit

Leiden

MSc is dierenarts en onderzoeker

van zoonotische virussen op het ErasmusMC in

Rotterdam

is arts maatschappij
en gezondheid en arts intemationale

gezondheidszorg en tropengeneeskunde bij de

afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van
het Erasmus MC te Rotterdam

Prof dr Frank Miedema is hoogleraar
immunologie bij het UMC Utrecht en Vice

Rector Onderzoek Universiteit Utrecht

Dr

is epidemioloog en arts

maatschappij en gezondheid en bestuurslid van

stichting Biowetenschappen en Maatschappij
is senior onderzoeker en

coordinator onderzoek bij de Landelijke
Coordinatie Infectieziektebestrijding van het

RIVM te Bilthoven

Dr 10 {2e

Dr
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is hoofd van het CentmmProf dr

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding
en bijzonder hoogleraar Responses to

communicable diseases in global health aan de Vrije
Universiteit Amsterdam

Prof dr

het bijzonder op gebied van ethiek en public
health bij de Wageningen Universiteit en lid

van de Gezondheidsraad voor adviezen op gebied
van vaccinatie en infectieziektebestrijding

Prof dr ■QHSSHis hoogleraar Infectieziekten

in het bijzonder de reizigersgeneeskunde
afdelingshoofd van de afdeling Infectieziekten

en plaatsvervangend opleider Interne

Geneeskunde in het Leids Universitair Medisch

Centmm

Prof dr Jaap A Wagenaar is dierenarts en

hoogleraar Klinische Infectiologie bij de faculteit

Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

is hoofd van de afdeling

Modeliering van Infectieziekten bij het RIVM

en bijzonder hoogleraar Mathematische

Modeliering van Infectieziekten bij het Leids

Universitair Medisch Centmm

is hoogleraar filosofie in10 2e

Prof dr 10 2e
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^5c
mgm EWOPEAN^ENTRE

TOR

warn andcont^oltion

ECDC Advisory Forum

Extraordinary Meeting

Audioconference 4 March 2020

Background papers for discussions on COVID 19

Document number AF Extraordinary 2 02 Date 3 March 2020

The accompanying papers are provided as background documentation for

discussion in the Advisory Forum on the case definition surveillance and testing

strategies for COVID 19 in the EU EE The Advisory Forums opinions and advice

will be sought in particular on the following topics

• Case definition and classification of countries with respect to transmission

of COVID 19

• The approach to testing for COVID 19 for the detection and management
of cases in the current response context and to the timescale for the

adoption of COVID 19 testing and reporting as part of ILI and ARI

surveillance at the national and EU level

Summary

The Advisory Forum is asked to provide its opinions and advice on the topics listed

above based on the information provided in the accompanying papers and a

presentation by ECDC on the current epidemiological situation and risk

assessment

Action

Background As of 2 March 2020 WHO had identified 26 countries that had local transmission

of COVID 19 in addition to the situation inBEiBI Since 31 December 2019 and

as of 3 March 2020 90 663 cases of COVID 19 in accordance with the applied
case definitions in the affected countries have been reported including 3 124

deaths from 74 countries 2 495 cases have been reported from 27 countries in

with more than 10the EU EEA the

cases reported frornTr 157 |H£1 114

10 2a 40 25 BIHDI 18 Netherlands10 2a

18 and IjUIHDl 15 i

In the EU EEA has reported the largest number of cases 1 835 as of 3

March and deaths 52 as of 3 March crude case fatality of 2 8 On 3 March
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2020 the imian authorities announced updated wide ranging measures to

address the COVID 19 situation in that country including restrictions on

movements mass gatherings commercial activities and closures of schools in the

most affected areas as well as measures in other regions and the country as a

whole Similar but somewhat more drastic measures were adopted in

where there is some evidence that such measures have resulted in a reduction in

incidence The experience ir

an indicator of the potential impact of COVID 19 and the measures taken once

community transmission is established

sndIK [among other countries serves as
10 2a
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To jM@rivm nll

10X26Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 4 3 2020 3 13 00 PM

RE SARS CoV 2

Fri 4 3 2020 3 13 01 PM

10 2e |Hi

Aantal overall uitkomsten van telcon afgelopen woensdag en vanmiddag met 60 IPC experts en hulpverleners en

voorgaande discussie Mede nav invoering community masking in Duitsland Verslag voIgt vanavond of

morgenochtend werd toegezegd Ik stuur dat dan zsm door

In het kort over community masks

• Uit deels nog ongepubliceerde meta analyses door

effect van community masks met Risk Ratio 0 8 0 9 maar afhankelijk van studieopzet kwaliteit studie

setting controle voor compliance en hand hygiene
• Discussie over gebruik community masks om verspreiding vanuit geinfecteerde source tegen te gaan dan

wel bescherming van kwetsbaren

• Community mask moet niet leiden tot afzwakking van andere maatregelen zoals thuisblijven social

distancing hygiene
• Discussie over tekort aan masks wat met community masking niet minder zou worden

• en over type masks medical masks cloth masks

en itMcafr Enigszins beschermend10 2e

En over presymptomatic transmission

zie artikel https www cdc gov mmwr volumes 69 wr mm6914el htm waarbij in Singapore

presymptomatic transmission wordt aangetoond Discussie ging volgens eindconclusie studie en irt community
mask discussie The potential for presymptomatic transmission underscores the importance of social distancing including

the avoidance of congregate settings to reduce COVID 19 spread

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag Mijn| 10 2e

Groeten

1Q 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag 3 april 2020 14 44

10 2e 10 2« |@ rivm nlTo

Subject RE SARS CoV 2

Nu weer telcon dus stuur je later vandaag nog update van discussies van de hele week hierover heftige discussies

10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent donderdag 2 april 2020 17 50

10 2e 10 2e o rivm nlTo

Subject RE SARS CoV 2

Hi Ana en dank voor de update Ik zou graag de info over maskers in de community en de aerosolen willen zien

10 2eAlvast mijn dankj

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent donderdag 2 april 2020 17 19

|@rivm nl10 2e £ 10 2e f
10 2a 10 2e

10 2e B

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e5 rivm nl ^
ltaiminvws nl

|@rivm nlTo

10 2s l@rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2
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Hoogste tijd voor update vanuit Water Sanitatie Hygiene en Afval

Wekelijks is er afstemming met de WHO Health Emergencies Programme WHE Ad Hoc Advisory Panel of Infection

Prevention and Control Experts for Preparedness Readiness and Response to COVID 19 WHE IPC AP Gisteren bij
teleconference waren er twee onderwerpen community masks en aerosol transmissie Mocht daar belangstelling
voor bestaan dan kan ik dat in vertrouwen delen En er komt weer een update aan van de WHO Technical brief

Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19

De afvalwater surveillance wordt verder intern aangesloten op de huidige surveillance activiteiten via LCI EPI

Vanmiddag vond ook afstemming plaats over de afvalwater surveillance met ministeries zowel VWS als I W en

koepelorganisaties in Nederland En advisering aan koepels wordt voortgezet Zo nodig indien gewenst worden

adviezen vertaald naar Q8iA s ten behoeve RIVM website Verder nog vanmorgen is een kort stuk uitgekomen
https www thelancet com iournals lanqas article PIIS2468 1253 20 30087 X fulltext

Groeten

10 2e

10 2e» 10 2S @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 11 27

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e @rivm nl

10 2e [10 28 @rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Er is nieuw beleid in de maak vanmiddag wordt het duidelijk wat de minister heeft besloten

10 2Greet

10 2e 10 2e \@ rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 11 20

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

10 2e S rivm nlCc

Subject FW SARS CoV 2

Ik begrijp dat jullie heel druk zijn Vanmiddag wil de Llnie graag antwoord op de vraag over de rondleidingen en

evenementen Kun je iemand hieraan koppelen

Enorm bedankt

10 2e

10 2eFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 07

rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2e| Srivm nl | Srivm nlCc

Srivm nl

Subject RE SARS CoV 2

et alHi 10 2e

Tijd voor update vanuit Water Sanitatie Hygiene en Afval

Naast de updated adviezen via koepelorganisaties STOWA en Rioned zie links hieronder nu ook Unie van

Waterschappen aangehaakt Zij hebben de volgende niet technische vragen wie kan deze oppakken
Een van de vragen die specifiek leeft bij waterschappen is of er nog rondleidingen kunnen plaatsvinden op
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Afvalwaterzuiveringsinstallaties Graag horen wij hier meer over

Een andere vraag is hoe om te gaan met evenementen waar ook mensen uit Brabant voor zijn uitgenodigd

Er is een updated advies van de WHO zie bijlage Vanmiddag is een global webinar over de Technical brief waar ik

bij zal inbellen Mocht iemand anders geinteresseerd zijn app me dan even

Komen er bij jullie vragen binnen over WaSH Ik vermoed dat deze rechtstreeks naar waterbedrijven
waterschappen en koepelorganisaties gaan

Ik zag al wat publicaties verschijnen hier en daar van jou en bijvoorbeeld
CIb Nu via PubMed Ik houd in ieder geval de WaSH lit bij

worden deze gedeeld binnen10 2e

Groeten

10 2e

https www stowa nl onderwerpen diversen diversen het coronavirus afvalwater laatste update 2 maart

https www riool net nieuws hoe beschermt de stedeliik waterbeheerder zich teqen het nieuwe co ronavirus

update TO maart https www riool net nieuws stedeli1k waterbeheer en het coronavirus strikt de bekende

persoonliike bescherminq toepassen

10 2e 10 2» fflrivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

BUB
B@rivm nl

12a @rivm nlTo

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2el@rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Dankjewel^H Ik verzoek BEBBidit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen

10 2eGroetjes |

10 2» dO 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

I0 2e @rivm1nl

^^rivm nl

To m

10 2e 10 2e10 10 2 |@rivm nlCc

l@rivm nl

Subject SARS CoV 2

Hi 10 2e

Zoals je eerder al van mmcpipn mjfljgjhebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de

sector op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen

hun leden graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi orq 10 1101 2020 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden

met PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met

lage Ct waarden hoge concentraties Zhang et al 2020 Emerging Microbes 8i Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii 50140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et al 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu

ook mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het

virus circuleert https www google nl amp s www nvtimes com 2Q20 Q2 26 health coronavirus cdc

usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment

dat dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je
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altijd moet opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik

dat ook doorsturen

Groeten

10 2
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To

H@d^^is nirftBltBI@riiflkhute nil

Wed 4 1 2020 8 05 33 PM

Re Nieuwe casusdefinitie COVID verdenking FMS

Wed 4 1 2020 8 05 40 PM

LaifeDM@rivm nn

Cc

From

Sent

Subject
Received

Ik heb een korte reactie gekregen van waariii ze aangaf geen bezwaar tegen het stroomschema te hebben10 2e

Vriendelijke greet
10 2e

Verzonden van mijn mobiele telefoon

|@painm nlVan 10 2e 10 2e

Verstuurd woensdag 1 april 2020 21 44

NVMM 10 2eAan

Cc Q|j^gJ@diakhuis ill

Onderwerp RE Nieuwe casusdefinitie COVID verdenking FMS

10 2eBeste

Heb je enig idee op welke termijn we antwoord gaan krijgen Ikzit morgen weer bij het crisisoverleg van ons ziekenhuis en men

verwachteen uitspraakvan mij

Sorry voor mijn ongeduld

Met vriendelijke groet

10 2e10 12

10 2e

J 10 2e10 2e cu pamm n i r aivi i vi n i

D Rui 6250 | 5504 DL Veldhoveft

Post bus 2 | 5500 AA Veldhoven

P MM W™

Van Margo Kusters | NVMM ]
Verzonden dinsdag 31 maart 2020 12 43

Aan

CC Margo Kusters | NVMM

Onderwerp RE Nieuwe casusdefinitie COVID verdenking FMS

|@nvmm nl]10 2e

10 2e 10 2e

Beste 10 2e

10 2eIk heb het document voorgelegd aan de HIP en

Zo niet dan nemen we contact op met de NIV

met het verzoekte bekijken of de NVMM hier achter kan staan

Vriendelijke groet

10 2e
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10 2e

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NVMM10 2e

10 2e |@nvmm nl

030 06 10 2b10 2e

10 2e 10 2e @pamm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart2020 10 48

|@rivm nl

Subject Nieuwe casusdefinitie COVID verdenking FMS

Importance High

10 2e 10 2e 10 2b | NVMM | ft0 2e 10 2e 10 2e|@nvmm nl l@lumc nl1 | l@lumc nlTo

Beste beste 10 2e

Naar ik begrijp is er afgelopen vrijdag een nieuwe leidraad voor opname van patenten met een verdenking op COVID 19 in het

ziekenhuis gepubliceerd door de FMS en een aantal grote beroepsverenigingen NIV NVIC NVALT NVKG NVT NVSHA NVMM en

RIVM worden niet genoemd als betrokken partijen Opvallend is dat op pagina 10 een reeks klachten worden genoemd waarop

basis iemand COVID 19 verdacht is welke anders is dan de tot nu toe gebruikte casusdefinitie van het RIVM LCI In de bijlage
vinden jullie de leidraad

Dit staat er in de leidraad

Er is sprake van een verdenking op COVID 19 indien de patient tenminste een van de volgende
klachten heeft op basis van klinisch beeld verdenking

respiratoire klachten verkouden hoesten keelpijn kortademigheid

saturatie 92

anamnestisch koorts 38 C zonderfocus

diarree bovenbuik klachten

griepverschijnselen

smaak reukverlies

Dit roept in onze regio vragen op Wat is de status van deze leidraad en worden wij geacht de casus definitie uitte breiden Het

zou fijn zijn als jullie hier uitspraak over kunnen doen het is een item wat in de lokale crisisteams speelt en waar men op korte

termijn antwoord verwacht van ons als arts microbioloog

Met vriendelijke groet mede namens onze collega s

10K2 10 2e

10 2e

10 2e @pamm nl | PAMM nl10 2«

10 2e

I ^^^3@Parnm nl
i

Dr Run 6250 | 5504 DL Vrldhovrn

Poitbus 2 | 5500 AA Veldhoven

L
P MM » Icijlrt v «Jm VC

diiche mi obiolo
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To BKfeM@rivm nll

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 3 24 59 PM

RE Doorst aantai zorgmedewerkers
Tue 3 31 2020 3 25 00 PM

Dank je

Getallenredenering vanfcfclDIfeSlsnap ik dan niet met 2000 zorgpersoneel We laten het maar bij hoe het is en zien

wel waar de bal heen rolt Heb je misschien voor mij nog bestand met nieuw testbeleid Dat is wel handig om te

hebben bij discussie morgen over verdelen testmaterialen

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 08

10 2e | ®rivm nl

Subject Doorst aantai zorgmedewerkers

To

Zoals je ziet is dit niet meer dan een ruwe schatting voor nu

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 31 maart 2020 om 12 52 26 CEST

Aan

Onderwerp RE aantai zorgmedewerkers

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s| 53rivm nl | S rivm nl

Zeer ruwe back of the envelop schatting op basis van huidige incidentie IAZ en pneumonie in eerste lijn en als

iedereen dan getest wordt is 4000 testen per dag
Als ook de ARI IAZ zonder koorts patienten die zich bij de huisarts melden worden meegenomen dan verdubbeld

dat aantai

Groet

10 2e 10 2e | cSrivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 12 23

l0 2e 10 2a 10 2e|@rivm nl l 5 rivm nlTo

Subject RE aantai zorgmedewerkers

Super Dit zijn de zorgverleners perfect Zou het lukken ook voor huisartspatienten Testen in risicogroepen voor

griep bij pat met klachten

Groet

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 12 14

| S rivm nl

Subject FW aantai zorgmedewerkers

10l 2e 10 2e I0 2e 10 29 l S rivm nlTo

10 2e 10 2s l Srivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 10 01

To

Subject Fw aantai zorgmedewerkers

I0 2e [10 2e | S rivm nl

Hierbij de file met aantallen met a lie voorbehoud erbij Als taskforce moleculaire diagnostiek gebruiken we ditom testcapaciteit
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tegen testbeleid zoals gesteld door OMT te plaatsen

Mvg

i

10 2 10 2e @pamm nlFrom

Sent Tuesday^l March 2020 09 47 51

■ MMI

@amsterdamumc nl

Subject aantal zorgmedewerkers

|»^he om Jfi^^^Stiensdebruin nl

10 2e 2e 10 2e | 5Jlumc nlTo

10 2e l@erasmusmc nl

Dag alienJ

Hierbij de eerste aanzet van ^^Jcs in het eerste tabblad en wat extra uitzoekwerk van mij op tweede tabblad voor aantal

zorgmedewerkers

VVT sector vind ik erg moeilijk uit te zoeken tips zijn welkom

Met vriendelijke groet

10 2e

[0

| PAMM nlT 31 0 88 [y

Dc Run 6250 1 5504 DL Veldhoven

Posibys 2 | 5500 AA Veldhoven
P MM 13 voor pot

MMI [■
Verzonden 30 03 2020 12 14

Aan

@antoniuszlekenhuis nllVan 10 2e 10 2s

l@lumc nl10 2s 10 2em m

iamsterdamumc nl

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

ltairoche com |@schutiensdebruin nl l@erasmusmc nl10 2e

Beste^Q beste collega’s

Bijgaand mijn aanvullingen Die gaan met name over de categorieen van personen waarbij COVID diagnostiek kan worden

toegepas^Mn welke mate dat tijdskritisch en waar het kan worden uitgevoerd Dit geheel conform het NVMM standpunt herover

Groeten [^H

10 2e 10 2e |@rivm nlVan

Verzonden zondag 29 maart 2020 22 36

^|@amsterdamumc nl [^^^^^^^J^roche com ^^^^ J@schutjensdebruin nl [

10 2e

@antoniusziekenhuis nl

@erasmusmc nl10 2e

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

En mijn opmerkingen suggesties en aanvullingen op getallen erbij

Mvg

10 2e

10 2« C10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 20 09

|@umcutrecht nl jj
^|@amsterdamumc nl

10 {2e 10 2e 10 2eSJpamm nlTo

@rivm nl ^^^ffl^^M@lumc nl

@roche com ^|mggj@schutjensde bruin nl

Subject RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

10 2» |@antoniusziekenhuis nl

@erasmusmc nl10 2e
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Met mijn opm

10 2e 10 2e l@pamm nlVan

Verzonden zondag 29 maart 2020 18 45

l@umcutrecht nl

^[@rachexorn7^^^^^J@schutjensdebruin nl

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario’s

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l@lumc nl

|@amste rdamumc nl10 2e 10 2e|@antoniusziekenhuis nl

@erasmusmc nl10 2e

Dag alien

Op basis van extra info van DVU herziene getallen in de versie van^^^ en met de excel erbij waar de getallen vandaag komen

Met vriendelijke groet

m

E liIUItSQl@pamm nl | PAMM nlT 31 0 88 |

De Run 6250 | 5504 DL Veldboven

Pottbus 2 | 5500 AA Veldhoven

P MM 8 voor pat

^biologicn me

©umcutrecht nllVan 10X28 10 2e

Verzonden 29 03 2020 17 10

Aan H^iumcni
l@roche com

|@antoniusziekenhuis nl

l@erasmusmc nl

10 2e f10 2e

lJiajamsterdamumc nl

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

|@schutiensdebruin nl 10 2e

Hierbij mijn opmerkingen toegevoegd aan versie^
Laten we wel realistisch blijven en ons niet over committeren mbt testcapaciteit en inzetbaarheid personeel
Verder ook antigeentesten die nu beschiukbaar komen gaan evaluaren kan veel verlchting geven als die in gote
hoeveelheden beschikbaar zijn ik blijf naief optimistisch

Gr

10 2e

[| privm nllVan 10X2a 10 2e

Verzonden zondag 29 maart 2020 16 40

Aan |@lumc nl l@antoniusziekenhuis nl10 2e 10 2em

|@amsterdamumc nl l@roche com |@schutiensdebruin nl |@erasmusmc nl10 2e 10 2em

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

Yep de Cepheid test is er nog niet Wordt wel snel verwacht maar er zijn n u al tekorten tov de vraag

Mvg

10 2e

1O 20 10 2e @pamm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 37

o I I nl ^JBKE^^^^J^nymml
^^@antoniusziekenh^^^^^^^^^M@amsterdamumc nl7^^^^^^^J@roche corTi7^^^^^J@schutiensdebruin nl

|[@er^smusmc ni7^|B^^^^^|@urncutrecht nl

Subject RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s
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Dag alien

In de bijlage alvast mijn opmerkingen

Verder nav kritische producten Via mijn college

tekorten zijn te voorzien voor de BDmax bijvoorbeeld Viasure CerTest kit Cov2 en TNA3 extractie kits van de BDmax Kan me

dus niet voorstellen dat er niet ook andere platforms spullen toegevoegd dienen te worden Maar dat zal ook blijken bij de

uitvraag

L an PAMM begreep ik eerder deze week al dat er ook nu al10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2»

10 2e iii»{ 10 2e |@pamm nl | PAMM nlT 31 0 88

Dp Run 6250 | S504 DL Veldhovcn

Postbus 2 | 5500 AA Veldhoven

Labaratoria voor pathologic

microbiologic
P MM|

en medisel

@lumc nl | g lumc nllVan I0 2e

Verzondert 29 03 2020 15 27

Aan ltBrivm nl ltBrivm nl l@antoniusziekenhuis nl |@amsterdamumc nl10 2e 10 2e

l@roche com @schutiensdebruin nh |@erasmusmc nl10 2e

|@umcutrecht nl

Onderwerp Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

Urgentie Hoog

m

Beste alien

Het OMTen VWS zit te springen om meer gegevens betreffende de testcapaciteit Ze willen horen hoeveel we kunnen testen nu en

maximaal en watde extra plannen gaan opleveren Zij willen natuurlijk het liefst harde getallen maar mag ook ongeveer of

tenminste ^^^|ieeft nog gerekend met de huidige getallen en zal het document hierop nog aanvullen Ook graag van jullie

input zsm zodat het zo overzichtelijk en betrouwbaar mogelijk is

Ook de positie van de eerstelijns labs en WVBR moeten er misschien nog duidelijker in Er wordt een nieuwe uitvraag gedaan bij de

laboratoria waardoor de gegevens nog wat robuster worden maar dit kan pas maandag worden toegevoegd

De uitvraag is ook relevant voor ons verdeelmodel omdat we vragen naar plannen om over te stappen

Verder stuur ik jullie een lijst met kritische producten 3 tabbladen overgenomen van het RIVM Klopt het dat alleen de producten

waar ja in de laatste kolom staat kritisch is Is de lijst volledig er moeten nog bestelnummers bij En moeten kunnen we deze

lijst ter aanvulling correctie aan Diagned of Inkoop sturen Of kunnen we deze lijst al delen met VWS ^ 10 2e 10 2e

Hoor snel van jullie

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15^12^

pH mm KDE
l@antoniusziekenhuis nl

2eH@lumcnj
ste

rdamurr^^^^
rivm nl

@roche com

To

10 2e
p pamm nl

l@schutjensdebruin nl l@umcutrecht nli[ij

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Okay

Adressen Lelystad en GD Dieren staan in de word docs die ik eerder stuurde inclusief die van een aantal

semi commerciele labs Voor BVO HPV labs staan daar ook contact personen in maar^^Hmoet denk ik zo de

contactpersonen van elke van de 5 labs op kunnen hoesten hij heeft heel regelmatig TCs met ze
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Sanquin weet ik niet Daar is door mijn club ook nog geen contact mee geweest over validatie van hun technieken

Met vriendelijke groeten

10 2»

10 2e glumc nl 10 2e l@lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 02

fflamctorHamnmrnl nl

iP^umcutreditnl

10 2S 10 2e@rivm nl rivm nlTo

10 2e |@roche com

|@schutiensdebruin nl @ erasmusmc nlH

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Net telcon gehad waarin een alternatieve vraag is bedacht voor de voorraden te weten uitgaand van uw huidige voorraden en

toegezegde levering hoeveel weken kunt u volgens bovengenoemde testcapaciteit testen

Hierbij een derde versie

Lijst gaat vanuit Landelijk coordinatie team worden verstuurd en verwerkt door McKensey als ik het goed begrijp

Ik denk dat we een ruime lijst aan labs moeten hebben Dus een combi van NVMM en inkoperslijst Sanquin HPV labs en andere

genoemde labs moeten er ook bij
Hebben we die ergens

10 2e |@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 14 43

^Bffl^3BB@lumc nl

^pgantoniusziekenhu is nl amctardamumc nl K^Ife^l@pamm nl

P^@schutiensdebruiru ihJ^^^^^B@erasmusrnc nkj^J^^^^J^5 umcutrecht ril

2s rivm nl

l@roche com10 2e

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

We gaan dus niet uitvragen wat hun voorraden aan kritische reagentia en disposables zijn en of ze tekorten

verwachten in de komende 2 weken Ik heb die in bijgaande versie toch toegevoegd

Als het naar alle labs moet gaan die wel of niet CQVID 19 diagnostiek doen dan via NVMM lijst denk ik Als er nog

een gerichte benadering mogelijk is met opgave van de data die we al hebben per lab dan is de mailinglijst van
RIVM noodzakelijk om per lab individueel te kunnen sturen Dat is meer werk voor McKinsey maar gezonder voor

de relatie van het RIVM en de taskforce met de labs Als de voorradenvraag toegevoegd wordt zie bijgevoegd
voorstel moet het misschien ook naar de inkoperslijst En binnen instituten kortgesloten worden wie dan op

welke vraag antwoord gaat geven Voor eenvoud dan via NVMM lijst en inkoperslijst Met uitleg over deze short cut

benadering voor de haast En niet omdat de informatie die labs eerder gedeeld hebben met RIVM en taskforce

waardeloos zou zijn Vind ik cruciaal als McKinsey het uitvragen gaat overnemen McKinsey wordt wel gevraagd om

de informatie ongecensureerd met de taskforce RIVM te delen om ons werk goed te kunnen doen

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e @lumc nl 10 2e |@lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 28

@amsterdamumc nl

10 2e 10 2« 2b@rivm nl |@rivm nlTo

103 20@pamm nl

@umcutrecht nl

l@roche com

|@schutiensdebruin nl @erasmusmc nl

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Ik heb je punten overgenomen hierbij een nieuwe versie Deze zou dan gestuurd kunnen worden tenzij groot bezwaar
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Hoe gaan we het doen qua verzendlijst We hebben meerdere lijsten met contactpersonen RIVM maar ook in de NFU inkoop

lijst En hoe gaan we hiermee om qua vertrouwelijkheid

10 2b 10 2» @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 07

jlPSSSJIH 1 1 ■
l feischutiensdebruin niTHMEB aerasmusmc nl ^BBl3^ff Sumcutrecht ril

2e rivm nl

@roche com

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Importance High

Dag

Additionele vragen om QMT en minister te informeren over capaciteit

Beetje gek om dat zo te stellen als de bekende informatie niet gegeven wordt Daarom in bijgevoegde versie

aangegeven dat de status op moment validatie bij RIVM taskforce bekend is Anders moet de huidige situatie ook

nog een keer uitgevraagd worden Zie ook hieronder

Idee bij deze vraag

3 Ben u van plan de komende weken over te stappen op een ander platform

voorCOVlD 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zo ja

Op welk platfomn scroll naarrechts

En wanneer

was dat de informatie die we al hebben van specifiek lab in de bovenste regel zou staan Nu blijft in de lucht hangen
hoezo ander platform Er is niet eens gevraagd naar huidig platform Geven we McKinsey deze informatie zodat ze

aanvulling daarop per individueel lab kunnen vragen Dat was ^^2 n mijn oorspronkelijke bedoeling om vandaag te

doen

I

Wat nog blijft hangen is of labs wel 24 7 kunnen draaien Is er wel genoeg personeel om dat in shifts aan te

kunnen Niet alleen het testen maar ook de dataverwerking in LIMS tot geaccordeerde uitslag Daar moet dan ook

24 7 personeel op gezet worden of intelligent systeem wat alles automatisch doet met minimale interventie van

arts microbioloog De vraag is of dat wenselijk is

Ik heb begrepen dat VWS ook wil weten wat de voorraad van kritische producten in de kast is per lab en wat

verwachte tekorten zijn Dat wordt nu niet uitgevraagd Daar lag ik vannacht nog aan te denken dat we dat

eigenlijk zouden moeten toevoegen Maar hoe Hoe gedetailleerd Hebbe we dat niet via Diagned uitstaande

bestellingen om te identificeren wat de kritische producten zijn die op uitlevering wachten en hoe lang door

producenten geschat wordt dat leveringen op zich zullen laten wachten inclusief hoeveel wanneer kan worden

uitgeleverd

Zie verder bijgevoegd document met wat fijnslijperij

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2B @lumc nl d 10 2e @lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 12 00

10 2eM£5nymml

l@amsterdamumc nl

@ erasmusmc nl B

i@lumc nl

B@umcutrecht nl

|@rivm nlTo

[M@antoniusziekenhuis nl

yj@srh utjensdebruin nl

Subject Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Importance High

l@roche com

iTi]

Nu via VWS McKensey
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Indien mogelijk zsm reageren op vragenlijst Druk wordt enorm opgevoerd vanuit VWS

Ik stuur zo nog een document

Dit kan vandaag naar de laboratoria

Groe®

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud

niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retoumeren Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin

van de WH W WetHogerOnderwijsen Wetenschappelijk Onderzoek en staatgeregistreerdbijde Kamervan KoophandelvoorMidden Nedehand ondernr 30244197

Denk s v p aan het milieu voor u deze e mail afdrukt

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee If you receive this message unintentionally please do not use the contents but

notify the sender immediately by return e mail University Medical Center Utrecht is a legal person bypublic law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden

Nederland under no 30244197

Please consider the environment before printing this e mail
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Sun 3 29 2020 7 17 25 PM

Subject Ter info van verenso mbt priorrtering maskers

Received Sun 3 29 2020 7 17 25 PM

Zie onderstaande mail van

Sluit volgens mij aardig aan bij ons document voor prioritering voor OMT

En is gelukkig ook genuanceerder dan de oproep van vrijdagmiddag dat huisartsen op de COVID lijn geen FFP1 mogen

omdat ze dat in het verpleeghuis ook niet krijgen

10K2e 10 2e van Verenso

Groeten

10 2e

^^^ 5 verenso nl

Sent Sunday 29 March 2020 19 10

10K2e ] 10 |2eFrom

10 2e 10 2«To

Cc

Subject eenduidig beleid

Dag 10 2e

Afgelopen vrijdag is er samen met stakeholders in de langdurige zorg een beroep gedaan op jullie om te komen tot

eenduidig beleid voor met name mondkapjes Hieronder een voorbeeld hoe wij door onze achterban worden

bevraagd

Om onrust weg te nemen is het van belang dat

er zoveel mogelijk eenduidig beleid komt voor a lie beroepsgroepen
duidelijk is waarop dit beleid is gebaseerd onderbouwing Het huidige schema in de LCI richtlijn geeft teveel

mogelijkheid voor interpretatie en eigen invulling
indien er afgeweken moet worden in bepaalde situaties dat dit duidelijk is waarop dit is gebaseerd

onderbouwing

Zouden jullie ook antwoord willen geven op de volgende van onderstaande vragen

FFP masker 1 of 2 bij cohortering zie opmerkign over viral load hieronder

Verder

Graag eisen aan alle PBM opnemen in de LCI richtlijn

Zelf ben ik specialist ouderengeneeskunde Ik overleg ireel met o a mijn zwager internist endocrinoloog en momenteel werkzaam

op de 1Cl mijn zus klinisch chemicus en mijn beste vriendin huisarts en SEH arts waardoor ik een vrij algemeen beeld heb over de

verschillende sectoren in NL die nu dealen met het coronavirus

Viral load

Erzijn aanwijzingen dat de mate van viral load bepaalt hoe ziekje wordt Dus mogelijk zal een gezond jong iemand die een hoge
viral load binnen krijgt zieker worden dan een ouder iemand die een lagere viral load binnen krijgt KNO artsen en

anaesthesiemedewerkers bijvoorbeeld worden gemiddeld vaker ziek en hun sterftecijfers China Italie zijn hoger ook in NL

momenteel al een vrijjonge KNO arts op de 1C

Werkwijze Ziekenhuizen

In verschillende ziekenhuizen zijn er sluizen voor de corona cohortverpleging Zodra je deze sluis doorkomt moetie een FFP2 masker

op vanwege de hoge viral load het virus hangt overal op de cohort afdelingen De medewerkers weten dat zij wellicht ook

corona zullen krijgen maarzij beschermen zichzeifwel uitermate goed zodat de viral load die zij binnen krijgen laag blijft
FP2 kun je op een cohortafdeling op blijven houden voor 6 uur en je hoeft niet te wisselen tussen de patienteni immers ze
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hebben allemaal hetzelfde virus

Ikzou willen voorstelien dat verpleeghuismedewerkers op de cohortafdelingen de gehele dag beschermd zijn met een FFP2 dus niet

alleen bijzorgmomenten kunnen jullie hierin iets betekenen dringend advies oid

Werkwijze Huisartspraktijken
Huisartsen sturen hurt verkouden hoestende patienten naar vieze poli s vaak de tenter naast de ziekenhuizen zo goed als

niemand met verkoudheidsklachten wordt gezien door de huisarts Doordat zij met de vieze poli s werken komen de huisartsen

minder in aanraking met corona

Ook is er een initiatief gestart onder de huisartsen om de beschermende middelen die er nog over zijn uit te delen aan alle

huisartsen van 55 mooil

Als huisartsen wel mensen met klachten gaan zien dan beschermen zijzich voUedig

Een groot verschii met ons vakgebied is dat het grootste deeI van onze bewoners niet meer naar het ZH wil en gaat Wat maakt

dat wij geen ruimte hebben om ze niet te zien Wij zuilen ze moeten gaan zien Wat betekent dat bij ons de viral load hoger is dan

bij de huisartsen cohortverpleging in het ZH lijkt toch wel op de komende cohortverpleging in de verpleeghuizeni Daarom ook

mijn voorstel over FFp2 gedurende de hele dag dragen

Risicogroepen en de bescherming van onze medewerkers

Op de iC s is 50 van de mensen jong en 50 oud ook de jongere mensen worden dus wel degeiijk ernstig ziek en hebben daarna

ernstige longschade en een revalidatietraject te gaan

De risicogroepen die beschreven worden zijn ons alien bekend

Ikzou willen voorstelien dat medewerkers uit de risicogroepen en indien mogelijk medewerkers boven de 60jaar niet werkzaam

zijn op de cohortafdelingen Zou ook daareen advies over kunnen komen zorg schoonmaak paramedici medisch etc

Tandenpoetsen

Tandenpoetsen schijnt een hoog risico handeling te zijn waarbij het besmettingsrisico hoger is Ik stel voor dat

verpleeghuisbewoners met coronagriep op de cohortafdelingen zelfde tanden poetsen

dagen even niet Hebben jullie hier al meer info over ontvangen Wat zou jullie advies zijn M i iig geen hulp bij
tanden poetsen als er geen beschermend materiaaI incl bril is

en anders maar enkele

We kunnen 2 doelen behalen als we onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen

1 Als ze siecht niet beschermd zijn vallen ze in korte tijd zelf uit doordat ze zelf griep hebben dit kunnen grote aantallen worden

in korte tijd dan hebben we geen verzorgenden meer over om voor al onze bewoners te zorgen Hoe beter de bescherming op de

cohortafdelingen hoe longer we het volhouden met de kwantiteit van het personeel dus ookflatten the curve wat betreft uitval

medewerkers

2 We voorkomen mortaliteit en morbiditeit bij de eigen werknemers l door de viral load die zij binnen krijgen zo laag mogelijk te

houden

Verdeling materialen

Omdat de cohortafdelingen in de ziekenhuizen iijken op de komende cohort afdetingen in de care sector hospices WT lijkt het

echt van groot belong dat ook de caresector goed bediend wordt wat betreft materialen Jullie zijn hier al actiefmee bezig begreep

ik Kunnen jullie je hiervoor hard blijven maken

Vervaardigen mondkapjes

Verschillende organisaties zijn bezig met het vervaardigen zelf naaien van mondkapjes De binneniaag sterilisatiepapier watje

heet kunt strijken waardoor het hergebruikt kan worden is heiaas al niet meer te krijgen Kunnen technische universiteiten iets

betekenen in het vervaardigen van dit sterilisatiepapier

Met vriendelijke groet

drs 10 2e 10M2b

10 2e

Orteliuslaan 750 | Postbus 20069 | 3502 LB Utrecht

1£K2e ||§j@verenso nl | www verenso nl

10 2e

uerenSo
tseremging uan speaalisien

ouderengeneeskunde

Disclaimer
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Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogeiijk dat dit bericht

onjuistheden bevatr onvoliedig is of te laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan
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|@rivm nl] l@rivm nil10 2» |i 10 2«

10 2e j 10 2e

10 2e

10 2a

To |@rivm nl]
5 rivm nll

10 2eCc @rivm nl]
From

Sent Sun 3 29 2020 11 47 06 AM

Subject Re herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

Received

Preventiebeleid COVID 19 bii hooa risico aroepen 27032020 v3 HRAV docx

Sun 3 29 2020 11 47 07 AM

hi 10 2e

hierbij wat aanvulling zodat je die 4 punten tot 2 of 3 kan maken 4e punt vervalt dan

dank groeten

dO 2e

10 2eFrom

Sent Saturday 28 March 2020 17 58

10 2e 10| 2e 10 2eTo

Cc

Subject Re herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

Hoi 10 2e

Is mooi geworden met de beschriijvirg van de resultaten van het onderzoek elders

Bijgevoegd nog enkele opmerkingen en kleine aanpassingen

Groeten

10 2e

10 2eFrom

Sent Saturday 28 March 2020 15 04

10 2e 10 2» 10 2»To

Cc

Subject RE herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

Beste alien

Hierbij een nieuwe versie van het protocol met de commentaren van h erwerkt10 2e

Het document moet nog worden opgesplitst eenvoudiger om dat later te doen en dan ook te kijken waar het een

en ander gepubliceerd moet worden Wei heb ik de aanvullende maatregelen aangepast dus ook aandacht

daarvoor

Graag jullie commentaar liefste vandaag voor 18 00 Vanavond en morgen wil ik namelijk vrij zijn als het lukt En
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het is de bedoeling dat dit stuk input is voor het OMT van maandag

Groet

10 2S

10 2e 1D 2e @ rivm nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 12 28

|@rivm nl10 2e 10 2e 10X28 10 2s|@rivm nl E

^B@rivm nl

^B@rivm nl

|@ rivm nlTo m m

Cc

Subject RE herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

beste allemaalBeste 10 [2e

Hierbij mijn suggesties in de versie met het commentaar van 10 2e

Vriendelijke groeten 10 2s

10 26 io 2e l@rivm nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 09 52

l@rivm nl10 2e 10 2e 10X28 10 2e^^®rivrruTl |
@rivm nl

^|^XivrriJT[
Subject Re herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

|@rivm nlTo

W

Cc

Hoi 10 P8

Bijgevoegd mijn commentaar op de kwetsbare groepen

Ik zou onderscheid maken tussen testbeleid dat is bedoeld voor de behandelend arts en preventieadvizen die bedoeld

zijn voor de patienten zelf Daar zou ik twee aparte documenten van maken of de preventieadviezen op onze

publiekswebsite zetten en bij alle patientenverenigingen onder de aandacht brengen zodat zij er naar kunnen linken

vanaf hun eigen website

Zie verder track changes in de tekst

Groeten

10 2a

10X28From

Sent Friday 27 March 2020 19 37

10X28 10 2e 10X28To

Cc

Subject herzien protocol kwetsbare groepen eerste versie graag commentaar voor morgen 13 00

Ha alien
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Hierbij de eerste versie voor het herziene protocol kwetsbare groepen

Naar aanleiding hiervan wil ik ook de normale richtlijn herzien maar 1 ding tegelijk

De literatuuronderbouwina met de input van de RRA van de ECDC die voIgt nog morgen maar mocht iemand al wat

klaar hebben liggen dan houdt ik mij aanbevolen

Graag jullie commentaar voor morgenmiddag

Groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM ■ Centrum Infectieziektebestrijding Clb

10 2»
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To BKjm@rivm nll

From

Sent Fri 3 27 2020 7 43 49 PM

Subject FW Nieuwe zinnen op eerste blok graag check

Received Fri 3 27 2020 7 43 52 PM

QMT vraaen 27032020 0Q2hdocx

Nieuwe versie ik zal ze morgen naast elkaar leggen

10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry corn

10 2e 10 2e @mmvws nlVan

Datum vrijdag 27 mrt 2020 7 16 PM

N

@minvws nl

l@mmvws nl

Aan |
Kopie

m m

10 2e@minvws nlm m m I
yjv niinvws nl W

|@minvws nl

Onderwerp FW Nieuwe zinnen op eerste blok graag check

|@minvws nl
m

I0 2e

Hierbij een bijgesteld document voor het OMT van maandag op verzoek van^^^en Min de Jonge
Groet

10 2e

H10 2« 10 2e @minvws nl

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 18 51

Aan 10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp Nieuwe zinnen op eerste blok graag check
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■UilICaMIMtiaiH3M@rivm nll

LCI Voorwacht

Wed 3 25 2020 8 27 13 AM

FW vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

Wed 3 25 2020 8 27 14 AM

To

From

Sent

Subject
Received

Laatste info

10 129 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 09 20

Aan

CC LCI Voorwacht

Onderwerp RE vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

101 26 |@minocw nlm

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

Dan is de huishoudstudie geheel afgerond Voor 6 april zullen we alle tot dan toe beschikbare informatie inclusief

de beperkte info die er dan is van de huishoudstudie rapporteren

Groet

10 2e 10 26 l@minocw nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 20 23

10 2e @rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc LCI Voorwacht

Subject Re vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

l 5 rivm nl |@rivm nl @rivm nlm

Hoi

Dank ik zie dat jullie aan de media mei hebben gemeld wat is het verschil

Groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10 2e 10 2eOp 24 mrt 2020 om 20 11 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

10 2eBeste

Wij brengen alle beschikbare informatie rond deze vraag bij elkaar en zullen deze rapportage hopelijk

vrijdag 3 april en anders in het weekend van 4 5 april kunnen delen via

voldoende antwoord op uw vraag

10 2e Hopelijk is dit

Vriendelijke groet
10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven
10 126

http www rivm nl

101 26 10 2« l@rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 14 41

I0 2e |@rivm nlTo iTO

Cc LCI Voorwacht l@rivm nlm
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Subject FW vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

Importance High

Zie de mail onderaan vraag van ministerie van OCW over het onderzoek naar besmettelijkheid van

kinderen jongeren
Wil jij hen beantwoorden

Dank je well

Groet

10 2e

From LCI Voorwacht q 10 2e @rivm nl

Sent dinsdag 24 maart 2020 14 10

10 2 5 rivm nlTo

Cc Ichv ^0^nvmjTl
Subject FW vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

Deze hoort volgens mij bij jou
Groet |^

Van Ichv ^fl@rivm nl

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 14 01

Aan LCI Voorwacht j
Onderwerp FW vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

10 2« @rivm nl

Hoi

Wij kregen deze vraag bij het LCHV van het Ministerie van OCW maar^^^is hier niet bij betrokken

Weten jullie wie wel Zo ja zouden jullie het willen doorsturen

Bedankt alvast

Groetjes
10 2e

10 2e 10» 2e @minocw nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 13 05

Aan Ichv ^fl@rivm nl

CC Gobbels Monique

Onderwerp vraag rapportage kinderen jongeren ivm Corona

^^3@minocw nl10 2s 10 2e|@minocw nl

Beste 10 2e

Ik begrijp dat u concactpersoon bij de RIVM bent tbv vragen die spelen in het onderwijs Uw naam

kreeg ik van mijn collegal

Ik heb een urgente vraag tbv de voorbereiding van de besluitvorming voor 6 april over de scholen

Het RIVM heeft aangegeven met een rapportage te komen ovder de besmettelijkheid bij en voor

kinderen en jongeren bij het Corona virus Ik heb begrepen dat deze rond 6 april gereed zal zijn Kan er

vanuit het RIVM meer helderheid worden gegeven wanneer deze rapportage gereed is zodat we dit bij
de besluitvorming kunnen betrekken

Groet

t0 2e
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T 071
m

M 06

l@minocw nlm

Ministerie van Onderwijs Cultuuren Wetenschap
Directie Primair Onderwijs

Rijnstraat 50 2515XP Den Haag
Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
www riiksoverheid nl ocw

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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@rivm nl] Kupper JFH IMiansai@vii nil10 2« 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 25 2020 11 30 05 AM

Teamoverleg dinsdag 31 maart agenda documenten

Wed 3 25 2020 11 30 08 AM

2019 IJISCRAM Stakeholder lnvQlvement in Qutbreak Manaqement To Fear Qr Not to Fear pdf

Critical attributes for proactive engagement of stakeholders in disaster risk management Moitahedi pdf

Disaster Management and Community Planning pdf

Including the public in pandemic planning a deliberative approach Braunack Maver pdf

Aanvraaqformulier VU reviewhulp docx

20200325 Focus group guide extended Sophie Kemper docx

Hallo alien

Volgende week dinsdag hebben we {
bespreken

en ik overleg Tijdens dit overleg wil ik graag twee items0 2e

1 Het draaiboek Burgerplatform Corona

Ik heb jullie feedback op het draaiboek verwerkt Het ging vooral om de achtergrond en de uitleg over de

betrokkenheid van burgers bij de uitbraak bestrijding Ik kreeg vooral terug dat ik hier breder naar moet kijken en

dus ook beschrijven Ik heb dit geprobeerd toe te passen en de beide gedeeltes herschreven Ik hoor heel graag of

de stukken nu wat meer overeenkomen met wat jullie erover denken dus breder qua uitbraak bestrijding Ik hoop
dat het kwartje nu een beetje gevallen is bij mij zo niet dan ga ik nog verder aanpassen hier is nu wel tijd genoeg

voor

2 De opzet voor de literatuur review

Om met een specialist van de VU in zee te gaan vragen zij om een studie opzet in te leveren met details over het

review Deze heb ik bijgevoegd aanvraagformulier VU Hierin vragen zij ook om een aantal voorbeeld artikelen toe

te voegen die sowieso uit de search strategy moeten komen Ik heb vier artikelen toegevoegd zie ook de files bij
deze mail Ik vind dat het belangrijk is dat jullie goed het ingevulde formulier bekijken dit gaat namelijk richting
geven aan de integrative review Daarbij wil ik jullie vragen om de artikelen door te lezen en te bepalen of jullie het

ermee eens zijn dat we dit soort artikelen uit de search willen verkrijgen

Ik stuur alles nu alvast zodat jullie genoeg tijd hebben om a lies door te nemen imtfgjhet s begrij pelijk dat jij nu

andere prioriteiten hebt maar zo ben je in ieder geval een beetje op de hoogte van de voortgang

BZ21 hoop ook dat jij nog tijd hebt om de documenten te bekijken ik weet niet in hoeverre jij nu in de

bestrijding zit Als jij geen tijd hebt wil jij mij dit laten weten Dan kan ik even bedenken hoe ik de punten op een

andere manier kan bespreken

Groet en werk ze allemaal

10X29
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|@rivm nl] MtIMMMftmimM@ri7m nllTo

Cc |@rivm nl]a

From

Sent

Subject
Received

monitoring uitbraak en onderzoek docx

Wed 3 25 2020 10 11 39 AM

graag akkoord Wat het RIVM doet om de uitbraak te valgen
Wed 3 25 2020 10 11 40 AM

Hoi 10 2e

Bijgaand een tekst waarin ik heb aangegeven wat RIVM allemaal doet om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te

volgen Graag jullie akkoord

Deze tekst kunnen we verrijken met filmpjes etc Het geeft in ieder geval aan dat we niet stilzitten en volop werken

aan het verzamelen van kennis en informatie over COVID 19

Wat er misschien nog beter in moet is hoe we deze informatie steeds meenemen in onze adviezen en overleggen
met experts en beleidsmakers OMT

Hoor graag

Groet 10 2«

10 2e

Afdeling Programmes en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030

M 06 \
10 2e

@ @rivm nl10 2e

aanwezig 10 2e

http www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2SVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 08 42

Aan 10 2e f1D 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

l@rivm nl

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

Onderwerp Wat het RIVM doet om de uitbraak te volgen

|@rivm nlCC

Hi

Het is er eindelijk even van gekomen om op een rij te zetten wat we allemaal doen om de uitbraak van het nieuwe

coronavirus te volgen Dit is echt een eerste aanzet Maar wellicht kunnen we deze aanzet al verrijken met fimpjes
enzo

Het geeft in ieder geval aan dat we niet stilzitten en volop werken aan het verzamelen van kennis en informatie

over COVID 19 Wat er misschien nog beter in moet is hoe we deze informatie steeds meenemen in onze adviezen

en overleggen met experts en beleidsmakers OID

Graag jullie reactie Ik heb ook een alinea opgenomen over het

naar buiten Lijkt me goed om even te kijken wat qua planning handig is

coronaonderzoek Lea wil daar graag mee10 2e

Groet 10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

Afdeling Programma s en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030]
IVI

@
m

|@rivm nl

aanwezig op 10 2e

http www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag
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ill maitsai @erasmusmc nl]10 2« 10X26To |@erasmusmc nl]
irivm nl]

From

Sent

Subject Re update corona NTVG

Wed 3 25 2020 1 23 49 PM

Wed 3 25 2020 1 23 02 PM

Received

Ik zou het ook over testen in bredere zin willen hebben dus niet alleen moleculair maar ook de serologie die voIgt en wat

hun betekenis is voor patientenzorg en public health En de vaccins natuurlijk Zullen we

Dan zijn de rijen weer gesloten

Ivragen om mee te doen10 2e

Greet 10 2e

Prof Ph D10 2e

Athena Institute Faculty of Sciences

VU University Amsterdam

10 2e 10 2e |@erasmusmc nlVan

Verzonden zaterdag 21 maart 2020 21 29

Aan

Onderwerp Re update corona NTVG

10 2e

In eerste instantie had ik aangegeven dat we evt iets over kandidaat vaccins voor SARS CoV 2 zouden kunnen brengen
maar had dat inmiddels al doorgeschoven tot dat er wat preclinical data zijn

Wat mij betreft prima om het iets over testen te brengen

10 2e 10 2« @erasmusmc nl

Verzonden Saturday March 21 2020 8 34 52 PM

Aan

Onderwerp Re update corona NTVG

Van

@erasmusmc nl vu nl ^^^^Q@vu nl101 26 10 126

Hoi

We hebben dit nog staan Ik zou willen voorstellen om dIt te doen over testen” wil wel mee doen10 26

Is veel over te zeggen en vraag leeft erg

10 2e
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10 2e 10 2e g ntvg nl wroteOn 11 Mar 2020 at 16 13

De deadline staat op 11 maart vandaag dus maar natuurlijk alle begrip voor jullie drukte

Is 1 2 weken opschuiven een reele optie

Met vriendelijke groeten

I0 2e

10 2e

huisarts

10 2e

T 020 00^3 redactie

Gnwa nlm

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Johannes Vermeerstraat 2 11071 DR | Amsterdam

www ntvq nl

Wilt u voordelig kennismaken met het NTvG

Dat kan Probeer het NTvG nu 12 weken voor € 29 95 en word breed geinformeerd over de laatste ontwikkelingen in

de medische wetenschap
Aanmelden kan via www ntvq nl abonneren

10 2e 10 2e I@erasmusmc nl1Van

Verzonden woensdag 11 maart 2020 16 05

10 2e

10 2e

Onderwerp RE update corona

10 2e @erasmusmc nl

Sorry maar ik ben even de deadline voor het aanleveren van dit stuk kwijt Het is op dit moment eigenlijk veel te druk

op dit moment om hier aan te werken

Groet

10 2«

10 2e 10 2e @ntvg nlVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 15 41

Aan

CC Baai@vu nl

Onderwerp update corona

@erasmusmc nlm m

I0 2e @erasm usmc nlm

Waarschijnlijk zijtj
vervolgens door ||Q

len jij bezig met een update over het corona virus zoals eerder door ons gevraagd enm

oegezegd

Eerder gaf ik aan dat over de dynamiek van de verspreiding inmiddels een stuk van

website staat de aandacht daarvoor kan dus beperkt zijn Wei zouden we graag iets willen lezen over de fase waarin

de ontwikkeling van een vaccin tegen het virus zich bevindt Hoe ver is die ontwikkeling wat kost veel tijd Waarom

duurt dat zo lang zal menig lezer zich afvragen wanneer mogen we een vaccin verwachten

10 2e et al op onze

Zou het lukken om daarover iets in jullie stuk op te nemen

Hartelijke groet

10 2e

Met vriendelijke groeten
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10 2e huisarts

10 2e

10 2e

T 020 RE 3 redactie

mtva nlm

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Johannes Vermeerstraat 2 11071 DR Amsterdam

www ntvg nl

Wilt u voordelig kennismaken met het NTvG

Dat kan Probeer het NTvG nu 12 weken voor€ 29 95 en word breed gei nformeerd over de laatste ontwikkelingen in

de medische wetenschap
Aanmelden kan via www ntvg nl abonneren
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■UilICaMIMtiaiHDM@rivm nll

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 47 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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|@rivm nl] MlflKfl3MtBHHDM@rivm nl110 2«To

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 23 2020 3 23 48 PM

toevoeging adviesbrief 2 3 oppervlakten
Mon 3 23 2020 3 23 49 PM

2 3 Overleving van het virus buiten het lichaam

Vanuit het publiek ontvangt GGD en en het RIVM diverse vragen of men ziek kan worden van het nieuwe

coronavirus als men bijvoorbeeld tijdens werk of anderszins oppervlakken materialen poststukken
aanraakt of vastpakt
Het OMT kan zich vinden in de opgestelde tekst van het RIVM hierover te weten

De kans dat het virus op oppervlakten materialen of poststukken zit is in Nederland heel klein maar niet

helemaal uitgesloten De kans dat het virus dan nog besmettelijk is ook heel klein Er is geen bewijs dat

mensen hierdoor besmet zijn geraakt Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te

blijven en zich te kunnen delen Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven Hoe lang dat

precies is is nu nog onbekend Dit kan varieren van enkele uren tot enkele dagen Dat is afhankelijk van

bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de luchtvochtigheid Daarom raden we aan om

regelmatig de handen te wassen en zo min mogelijk het gezicht aan te raken
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□mail com IMtiaifcQ»a amail coml

@rivm nl]

To |@rivm nl] iaitSM@rivm nll

10 2eCc |@rivm nl] M

From

Sent

Subject
Received

Advies 61e QMT COVID 19 doc

Mon 3 23 2020 4 20 12 PM

RE Adviesbrief 61e OMT

Mon 3 23 2020 4 20 13 PM

Dag 10 2a

Hierbij de laatste versie van de adviesbrief Zijn jullie zo akkoord Dan kan de brief tegelijkertijd formeel naar VWS

en de OMT deelnemers

Hartelijk dank

Vriendelijke groet

10 2e

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 17 00

2e 10 2e I0 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@gmail com | |@gmail com
@rivm nl

Subject RE Adviesbrief 61e OMT

Dag 10 29

Zie hierbij het advies met enkele aanpassingen die aansluiten bij de manier waarop het in Den Haag door

toegelicht geef jij svp aan of het zo akkoord is

s10 2e

Groet 10 2e

10X26 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 16 43

10 2e 10 2e 10X29 10 2s@rivm nl l@gmail com1 j @gmail comTo

Subject Adviesbrief 61e OMT

Dag 10 2e

Hierbij de adviesbrief van 61e OMT is deze zo akkoord Dan maak ik een PDF en zet ik de handtekening eronder

voor verzending

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

030 I 10 2e
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To mfeQM@rivm nl1

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 20 2020 4 54 46 PM

FW vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Fri 3 20 2020 4 54 47 PM

Dag Aura

VWS wil overleg over de testen met waterstofperoxide hebben ook een twijfelend signaal

Waar naartoe

Thijs

10 2» 10 2«

10 2» 10 {2e

dubbeS

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e

10 2» 10 2»
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e
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■UilICaMIMtiaiHDM@rivm nll

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 11 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



370517

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 26 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 126 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 04 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HRZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

■ RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e [ 10 2e

10 2e

10 2e

To @rivm nll
10X26Cc @rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Landen en reab s met wiidverspreide transmissie en vliegverbod 20200313 MW docx

Fri 3 13 2020 6 50 08 PM

RE Rationale landen met wijdverspreide transmissie voor BuZa en VWS

Fri 3 13 2020 6 50 09 PM

10 2eDag

In de bijlage het stuk

vinden dan kan het door naarftB
waar ik wat aan gesleuteld heb Graag je feedback Mocht je je erin kunnen

Fijne avond groet 10 2e

10 2e 10 2« @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 18 24

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

Subject Rationale landen met wijdverspreide transmissie voor BuZa en VWS

Importance High

|@rivm nlTo

10 2ejen

VWS en BuZa hebben het volgende aan ons gevraagd

1 Verzoek vanuit de ministers DGV Kunnen jullie een duiding schatting geven hoe groot de bijdrage is van het

beperken van vliegverkeer op de transmissie in NL

2 Kunnen jullie kort uitleggen waarom de nieuwe gebieden toegevoegd zijn aan de landen gebieden met actieve

transmissie BZ heeft deze informatie nodig om hun reisadviezen hierook op aan te kunnen passen

Daarom heb ik het volgende document opgesteld

Graag jullie commentaar hierop zodat het daarna metl gedeeld kan worden en teruggestuurd kan worden naar10 2e

10 2e

Overigens zit ik wel aan mijn taks voor vandaag dus als jij het wil afronden 10 2e zeer gewaardeerd

Ik hoor het graag

Groet

10 2e

KNMGArts Maatschappij Gezondheid | Profielarts Infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

10 2e

even week maandag afwezig oneven week donderdag afwezig
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 29 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 126 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 17 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

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

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid



370626

zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e @rivm nl
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 32 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weehstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding



370647

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland MiddenBS

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia H2«g rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To MBm@rivm nll

From

Sent

Subject

Tue 3 10 2020 8 55 45 PM

Graag korttelefonisch contact Brief inzake COVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten t a v Prof dr

10 2B

Tue 3 10 2020 8 55 51 PM

2Q20Q310 Brief aan RIVM mbt CQVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten pdf

20200310 Brief aan wv en mbt COVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten pdf

Received

Geachte prof dr 10 2e

Bijgevoegd vind u de e mail die Peter Paul van Benthem voorzittervan de Federatie Medisch Specialisten heeft

gestuurd naar Prof dr 10 2e

Bij deze e mail zijn twee brieven gevoegd Deze brieven zijn geschreven naar aanleidingvan de vele vragen die wij van

collegae uit het land kregen met betrekkingtot bijeenkomsten met meerdere medisch specialisten uit verschillende

ziekenhuizen en delen van het land

Graag zou hij morgen in de ochtend kort met u telefonisch over de brief aan de leden willen overleggen Schikt dat rond

een uur of tien Op welk nummer kan hij u bereiken U kunt Peter Paul ook direct bellen op zijn mobiel

Hartelijke groet

dr

m

Federatie

Medisch

Specialisten

Mercatorlaan 1200 • Postbus 20057 ♦ 3502 LB Utrecht

088 |
www demedischspecialist nl • KvK 56689543

Bekijk de video De Federatie Medisch Specialisten in 1 minuut

10 2e10 2s 10 2e @ demedisehspecialist nl• 3ll

10 2eVan Peter Paul van Benthem |@ demedischspecialist nl

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 10 04

Aan H

CC fe
10 2b |@rivm nl

|@ demedischspecialist nl

Onderwerp Brief inzake COVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten t a v Prof dr

|@rivm nl J

I0 2e

10 2e

Geachte collega beste^^^

Bijgaand stuur ik u een brief namens de Federatie met betrekking tot COVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch

specialisten

Met vriendelijke groet

Prof dr P P G Peter Paul van Benthem

Voorzitter

Federatie

Medisch

Specialisten
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Mercatorlaan 1200 • Postbus 20057 • 3502 LB Utrecht

@ demedischspecialist nl10 2e 10 2e

www demedischspecialist nl KvK 40483480

Bekijk de video De Federatie Medisch Specialisten in 1 minuut
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

2Q20Q31Q Brief aan wv en mbt CQVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten pdf

Tue 3 10 2020 9 55 50 AM

Doorst Corona virus en bijeenkomsten NVALT

Tue 3 10 2020 9 55 51 AM

Jullie wellicht al bekend

Groet 10 2s

^B®NVALTNL

Datum 10maart2020 om 10 50 27 CET

Onderwerp Corona virus en bijeenkomsten NVALT

Van 10 {2e

Beste collega s

In het huidige Corona tijdperk achten we als bestuur in samenspraak met de FMS en de sectie infectieziekten van de NVALT

de volgende maatregelen noodzakelijk

1 De longartsenweek gaat niet door Er wordt door ons bureau thans uitvoerig overleg gepleegd met de Heerlickheijd in

Ermelo Voor wat betreft de financiele consequenties van een en ander komen we op een later tijdstip terug

2 Alle bijeenkomsten in de komende weken met meerdere longartsen uit verschillende ziekenhuizen worden door het

bestuur ten zeerste afgeraden Dit betekent dat ondermeer refereeravonden sectievergaderingen commissiebesprekingen

en landelijk en regionaal AIOS onderwijs in lijfelijke vorm in principe niet door kunnen gaan Indien uitstel zeer onwenselijk

is kan waar nodig in overleg met het NVALT bureau gekeken worden naar alternatieve manieren van vergaderen zoals het

gebruik maken van ZOOM skype of een gewone telefonische vergadering

3 Voor de komende visitaties wordt nog bezien in hoeverre deze door kunnen gaan dan wel dat deze uitgesteld worden

Vanuit de FMS is er een aanbevelingsbrief met gelijke strekking als bovenstaand zie bijgaand Er is tevens een nauwe

samenwerking met het RIVM maar aangezien de adviezen van het RIVM geen maatregelen behelzen die bijeenkomsten van

artsen aangaan is hier specifiek naar gekeken door alle wetenschappelijke verenigingen de FMS zo ook de NVALT

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met vrijdag 10 april Indien de situatie drastisch verandert zullen we jullie
uiteraard weer op de hoogte brengen van de te nemen stappen

Met vriendelijke groet

MD PhD MScDr

©
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten enTuberculose

Luijbenstraat 15

5211 BR s Hertogenbosch
tel 10 2e
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[flIHM@erasmusmc nll SHsSTo @erasmusmc nll
10 2e || 10 2eirivm nl] l@rivm nll

B@rivm nl]10} 2eCc |@rivm nl]irivm nl]
From

Sent Mon 3 9 2020 3 14 13 PM

Subject persoonsgevoelige gegevens in GISAID

Received Mon 3 9 2020 3 14 14 PM

BesteIflflfeDisn collega s

Zoals zojuist telefonisch met

Via de openbare toegang van de website nextstrain org kunnen de Nederlandse sequency data van COVID 19

geraadpleegd worden en wordt tevens de waarsohijnlijke contact bron zichtbaar wat ook de bedoeling is

De data die daarbij geraadpleegd kunnen worden maken echter patienten relatief eenvoudig traceerbaar Dat is niet

de bedoeling
De data voor de phylogenetische boom worden ontleend aan GISAID waarin de sequences ge upload zijn Het is

niet de bedoeling dat de woonplaats het OSIRISnummer en de naam van het ziekenhuis of lab van afname in

GISAID opgenomen worden

Ik denk dat het voorbeeld van Duitsland als alternatief overgenomen kan worden met aggregatie niveau provinciaal
of landelijk
Dit moet met spoed worden gecorrigeerd

besproken het volgende10 2e

Zo nodig overleggen we natuurlijke even

Beste groet

10 2S

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Mr drs G B Haringhuizen

Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

| Coordinerend Adviseur jurist publieke gezondheid

| T 31 30 274 3307 | M 31 63 830 0892

I
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To ■rivm nl]

H@rlvm nljCc |@rivm nl]In m m

From

Sent Mon 3 9 2020 10 06 32 PM

Subject Re Antw COVID overzicht 9 maart 321 cases

Mon 3 9 2020 10 06 32 PMReceived

Hoi 10 {2e

Er ontbreken nog steeds zo’n 80 cases in Osnis maar we kunnen morgen wel nagaan hoeveel van de osiris cases

zorgverlener zijn

Groet

10 2e

|@rivm nlFrom

Date 9 March 2020 at 22 08 50 GET

10 2e 10 2e■d

rivm nl rivm nlTo 0 m m

hivm nl ivm nlrn 0

hivm nlx I^M@iivni nl

|@rivm nl |

m

^J@rivm nl

ivm nl

m m m 0

10 2e @rivm nl 10 2e 10 [2e @nvm nlCc 0 d q

vggm nl |
ojivm nl

Svggm nl ©ggdlivb nl gdlivb nl |i
10 2e 10 2ern

@rivin nl 10 2e 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e I

m rjj 0 0

rivm nl iivm nl

^|@rivm nl

erasmusmc nl IDS ddmicrobioloog |

|@rivm nl

hivm nl m 0

nL |
B@rivm nl H
^|@i’ivm nl

|@erasmusmc nl

Subject Antw COVID overzicht 9 maart 321 cases

|®erasmusmcmr
JHggH@nvm nl

0 m

10 2e |@iivm nl Q
|@erasmusmc nlm m m

ifil

Dank Inmiddels is een vierde overledene bijgekomen Graag zou ik de aantallen zorgverleners in dit overzicht tenig
willen zien ik hoop dat dit nit Osiris te halen is

10 2eGroet

|@rivin nlVan

Datum 9 maart 2020 om 22 01 31 GET

10 2e 10 2e

hivm nl hivm nlAan 10 2eM m m

rivm nl |
H@rivm nl

B@rivm nl |

|@rivimnlm nj m m

ivm nl0

rivm nl |@rivm nl2e0

hivm nl l@rivm nlCC 2e m

vggm nl |
l@rivm nl

jvggm nl MIMfeDM@ggdhvb ill1

^B@rivm nl

10 2e

^gdhvb
nl

f7hivm nl Efiiif10 2e 10 {2e

10 26 g 10 2e

101 29 I

m 0 u] m

ivm nl rivm nl

H@rivm nl

erasmnsmc nl IDS ddmicrobioloog

|@rivm nl0 0 0

rivm nl0 m

■@rivm nl M

H@iivm nl |
Ujfi§U@rivm nl |
H@erasmnsmc nl

H@erasmusmc nl1

P nl

miKfeDM@rivm n1 _ erasmusmc nl
|@rivm nl Q10 2e0 0

0

0
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Onderwerp COVID overzicht 9 maart 321 cases

Met dank aan hierbij het overzicht voor het RT morgen10 2»

321 cases totaal

72 van de 56 cases met een ontbrekende bron komen uit Brabant

Groet 10 2e
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fflrivm nl]
H@rivm nll

10 2» |j 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e | 10 2e

1 10 2e

10 2e

To arivm nl]
fegadhvb nl]
BMfeerasmusmc nl]

l@rivm nl]

10 2e |]
10 2e | I0 2e

10 2e J 10 2e

10 C2e |

a

«

C10 2e

10 2e

|@rivm nl] ■
@erasmusmc nl]

Prom

Sent Sun 3 8 2020 10 37 43 PM

Subject CONCEPT lab inf@ct 26

Sun 3 8 2020 10 37 44 PM

CONCEPT lab inf 3 ct 26 HR2 docx

Received

Beste collega s

Dit weekend kwamen er veel vragen over het beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling aan een bekende patient
en over zorgmedewerkers met luchtwegklachten in Noord Brabant

Daarom willen we maandagochtend hierover bijgevoegd lab inf@ctbericht uitdoen

Graag jullie eventuele commentaar voor MAANDAGOCHTEND 9 uur

Met vriendelijke groet

10 2eDr

|10 2earts

Landelijke Coordinatie Infectieziekten {LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak^^
3720 BA Bilthoven

Tel 030 2747000

Fax 030 2744455
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 14AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2«1 @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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10 2e

£0X26

10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]m

From

Sent Sun 3 8 2020 4 34 42 PM

Subject RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

Received Sun 3 8 2020 4 34 43 PM

10 2e I0 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 17 18

^B@nvm nl 10 2e 10 2e |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDLen Alrijne ziekenhuis

Cc

Conclusie we zijn allemaal stinkend hard ons best ah doen en de rest van NL moet af en toe maar even wat geduld betrachten

10 2t 10 2e @rivm nlVan

Datum 8 maart 2020 om 16 03 27 CET

Aan 10 2e@rivm nl B

J^nvm1nl
Onderwerp RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

10 2e 5 rivm nl

CC

Dank^^^^wij ook Ik ben gisteravond teruggekomen in sinds vanochtend weer in huis Jk heb geen vrij weekend gehad sinds

medio januari Nu op de LCI 10 mensen in huis

10 2e 10 2e S rivm nlVan

Datum 8 maart 2020 om 15 47 03 CET

10 2e 10 2b^ SJrivrmnbv

|@rivm nl

Onderwerp RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

@rivm nlAan

CC m

Zeker en zij is niet de enige Ik zit op mijn vrije dag sinds weken nu tooh weer te werken om dit a lies op een goede
manier weg te werken Komt goed

Mvg

10 2a

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 15 44

10X29 10 2erivm nl

Subject RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDLen Alrijne ziekenhuis

|@rivm nlTo m M

Cc

Ik heb haar heel kort gesproken vrijdag en gezegd dat er contact opgenomen wordt maar dat het erg druk is Het heeft geen zin om

elke dagte bellen en te mailen zoals zij nu doet Ze zou beter moeten weten

10 2e

10 29 101 29 1 g rivm nlVan

Datum 8 maart 2020 om 15 25 25 CET

Aan 10 29 10 29@rivm nl B

Onderwerp RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

@rivm nlm pj

CC m rn

Graag dit ook doorgeven aan zij zit a I enkele dagen hierop te wachten10 2e

Alvast mijn dank greet 10 2e
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10 2e 10 28 @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 15 04

3 2s 10 2e 10 2erivm nl ^

^ ®nvmjT]

Subject RE Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDLen Alrijne ziekenhuis

@rivm nlTo

10 {Cc

Hoi 10X28

Zijn we mee bezig Behoort tot de derde ring uitrol

Mvg

10X2b

10 2e 10 2e Privm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 15 02

10 2e 10 2srivm nl [
Bprivm nl

Subject FW Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

privm nlTo m m

Cc m W

Graag deze mail oppakken

10 26Groet

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 14 00

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

Subject FW Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

I0 2e 10 2e 10 2e Pleversteijn nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 11 12

10 2e |@ rivm nlTo m

Privm nlCc m

Subject Fwd Aanbod uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPLen DDL en Alrijne ziekenhuis

Gezien ik geen reactie heb gekregen op onderstaande mail stuur ik deze

mail toch even aan je door

Succes met alles

Met hartelijke groet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

3 ^^^^@leversteijn nl10 2e 10 2eVan

Datum 6 maart 2020 om 15 04 36 CET

Aan |
Kopie

10 2erivm nl privm nl

W alrilnenl

10 2e 10 2e^mmdNcplnl l@alrijne nl m

10 2e10 2e I 10 2e^|@eurofins eom @ddl nlw Qj

Onderwerp Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDLen Alrijne ziekenhuis
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10 2e

Graag zouden we hierbij willen laten weten dat we op zeer korte termijn de mogelijkheid hebben SARS CoV 2

diagnostiek vooronze regio en het RIVM te verrichten

We dragen graag bij aan de bestrijding van de huidige uitbraak

Onze strategie verschilt met die van de meeste laboratoria waardoor er minder kans is op een tekort aan reagentia en

het volume makkelijker op te schalen is

Beschrij2 diagnostiek
In de bijlage een korte beschrijving

Graag zouden we zo spoedig mogelijk met jullie hierover in contact komen

10 2e moleculair bioloog is ons le aanspreekpunt voor de le vervolg gesprekken die m n technisch van aard

zullen zijn

Het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne is bereid analisten beschikbaar te stellen aan het NMDL LCPL om de

testen uitte voeren indien er capaciteits problemen optreden

In afwachting van jullie reactie

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

Arts microbioloog

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2e 10 2e igddl nlVan

Datum 6 maart 2020 om 13 19 52 CET

Aan
1

Onderwerprt pi^^^^fflwirus Diagnostiek DDL Eurofins NMDL docx

10 2e@ddl nl

Update 1
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10 2e |i 10 2«

10 2e

10 2e

To |@rivm nl] ■tiaiHD

B@rivm nl] LCI webredactie|
l@rivm nl]

|@rivm nl]

E IBDM@rivm nl1

From

Sent Sun 3 8 2020 4 49 48 PM

Subject Concept infact voor morgen aangepast protocol contacten zorgmedewerkers
Received

CONCEPT lab inf@ct 26 docx

COVID 19 Protocol beleid contacten 2020 03 08 def docx

Sun 3 8 2020 4 49 49 PM

en andere collega sHa 00 2e

Hierbij alvast de concept infact voor morgenochtend

Er is veel te doen om het aangepaste testbeleid rond zorgmedewerkers
Het is nog wat verduidelijkt en in lijn gebracht met het NVZ advies

^en ik hebben afgesproken met de NHG dat dit daarom morgenochtend FIRST THING gepubliceerd moet

worden

Het is een verduidelijking dus mijn voorstel zou zijn om dit niet langs een hele meute externe meelezers te laten

gaan

Daarom heb ik alvast een concept geschreven waarschijnljk gaan wij morgen misschien wel 2x een Infact moeten

maken

In ieder geval alles wat ik nu al wist heb ik al geschreven
Wat denk ik nog na komt is evt nieuw advies voor Noord Brabant

Ik heb het beleid voor zorgmederwerkers toch maar apart gezet anders werd het teveel

SMilfllfeDikan jjj dit doorgeven aan de redactie van morgen Dan kan het meteen gepubliceerd Staat in

de richtlijnen map zoals het hoort

Tot morgen

Groet

10 2e

Arts

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

I0 2e10 2e

T m

M

even week oneven week 10 2e10» 2a|
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liHeaw@rivm nll Mlflieai10 2e

10 2s

10 2e I

10 2eTo @rivm nlj

|@rivm nl]3

From

Sent Sun 3 8 2020 2 11 46 PM

Subject RE Update snap shot situatie onder zkh mw in Brabant

Received Sun 3 8 2020 2 11 47 PM

Yep het gaat om de diagnostiek die via RIVM loopt maar ook om confirmaties die via RIVM en via EMC lopen lab

vermeldt ook niet altijd hun monsternummer Daar moeten we een OSIRIS nummer op kunnen plakken zodat we

weten dat we met dezelfde patienten en monsters daarvan werken GGDen rapporteren onze diagnostiek in OSIRIS

en diagnostiek van andere labs ook of de labs zelf hoe linken we dat dan aan wat we fysiek aan materialen in

het RIVM en EMC lab hebben Om uiteindelijk eenduidige stamnamen te kunnen geven die o a weer in bomen

terechtkomen Dat gaat ook om Brabant monsters uiteindelijk

Nu doen we het op de manier met caausregister en dat is idd heel veel werk om de juiste patienten te

traceren op basis van de info die we in het lab hebben

Mvg

I0 2e

10 2e 10 2s

10 2e 10 128 1Q 2e 10 2e I0 2e 10 2»

10 128

10 2s

10 2» I0 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 128

10 128 10 128 10 28 I10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

C10 2» 10 2» 10 2e 10 2» 10 2» 10 2e 10 2» 10X26

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2s 10 2s

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2« 10 2« 10 2b

10 2e 10 29 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

Dubbel
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To BKfeM@rivm nll

From

Sent

Subject
Received

MJ

Sun 3 8 2020 6 53 12 PM

Re FW URGENT hulp bij COVID 19

Sun 3 8 2020 6 53 46 PM

Beste Prof dr Timen

Haitelijk dank voor deze emgszins geruststellende en snelle reactie zeker gezien de huidige drukte Ik blijf me interaard

inzetten voor de GGD Rotterdam en mocht er uiteindelijk meer hulp nodig zijn dan wetenjullie ons te vinden

Met vriendelijke groet

Op zo 8 mit 2020 om 14 38 schreef | 10 2e 10 129 l@rlvm iil

10 29 l 10 29 10 29en besteBeste

Ik kreeg jullie bericht doorgestuurd door mijn collega van

We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen maatregelen die passend zijn bij onze situatie Ik waardeer

jullie aanbod en wil jullie verzoek om jullie in te zetten voor jullie GGD in dit geval GGD Rotterdam De GGD zal

de komende tijd deze hulp nodig hebben We hebben een groot aantal experts bij het RIVM en daarbuiten die

vanuit verschillende invalshoeken meedenken met de bestrijdingsmaatregelen Op dit moment laat we het daarbij
maar mocht het nodig zijn dan zal ik een beroep op jullie aanbod doen

10 2e Ten eerste dank voor jullie gedachten en analyse

Met vriendelijke groeten

Prof dr aits M G

Hoofd Centrum Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Head National Coordination Centre for Communicable Disease Control LCI

Professor in Responses to Communicable Diseases in Global Health

Athena Institute Free University Amsterdam

10 2e
7000 | www rivm nlTl

RIVM Rijksinstitjut voor Volksgezondheid en Milieu
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2S

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e
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■UilICaMIMtiaiH3M@rivm nll

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 16 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 39 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2«1 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres MiMiwaJ@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To BKfeM@rivm nll

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 4 2020 1 26 43 PM

RE Antw SitRep LCI COVID 19 04 03 2020

Wed 3 4 2020 1 26 44 PM

Bikkelen maar het gaat
Ben druk met de contacten rond alle ziekenhuizen is interessante casuistiek

Lijkt er vandaag op dat daar vooral onbekende bronnen u it voortkomen geen goed vooruitzicht

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 25

10 2b 10 2 |@rivm nl

Subject RE Antw SitRep LCI COVID 19 04 03 2020

To

Ja dat begreep ik gaat het een beetje

10 2e 10 2« @rivm nlVan

Datum 4 maart 2020 om 15 23 55 EET

Aan

Onderwerp RE Antw SitRep LCI COVID 19 04 03 2020

I0 2e 10 2S @rivm nl

En nog zoveel meer in de pijpleiding

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 12

10 2e 10 2« @rivm nlTo

Subject Antw SitRep LCI COVID 19 04 03 2020

Wouw 38 al

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 4 maart 2020 om 14 54 44 EET

Aan 10 2e 10 2e |@rivm nl

10 2» 10 2eminvws nl

VWS1 DCC@minvws nl

[@rivm nl Dienstpostbus DCC

B@rivm nl LCI Voorwacht

[^rivm^nb^H

rivm nl

l@rivm nl

^^^nvminj

^J@nvniLnl
M@rivm nl

CC

uj

m

l@rivm nl |
Onderwerp SitRep LCI COVID 19 04 03 2020

10 2el@rivm nl @rivm nlm m m

Beste alien

Hierbij de SitRep LCI COVID 19 van 04 03 2020

Met vriendelijke groet

10 2e

Arts

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

10 2e10 2e

T

M
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To LaiH3M@rivm nll |@rivm nl]
m m m

From

Sent Tue 3 3 2020 8 15 59 AM

Subject advies maskers bestemd voor labinf@ct
Received Tue 3 3 2020 8 16 00 AM

Documentl docx

zoals aangegeven in de mailwisseling men

Ten gevolge van dreigende tekorten aan ademhalingsbeschermingsmaskers bij toenemend gebruik is er behoefte

om het nut en de noodzaak van FFP2 maskers voor COVID 2019 te heroverwegen Deze zin zou ik weglaten

kan ik mij goed vinden in de tekst In het originele advies staat10 2s

Met vriendelijke groetJ 10 2e
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 34 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 47 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2«1 @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

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

wijdverspreide transmissie

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

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

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

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

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

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

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

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

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

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

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

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

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek



370750

Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID 19

29 maart 2020 Voorstel aan OMT

Uitgangspunten gebruik ademhalingsbeschermingsmaskers

Het gebruik moet aansluiten op de taken en functies van de verschillende medewerkers

1 Ter bescherming van de medewerker

• Chirurgisch mondneusmasker type HR voor verzorging COVID 19 patienten

• FFP2 masker indien niet aanwezig FFPl masker bij aerosolvormende

handelingen bij COVID 19 patienten

2 Ter bescherming van de patient

Chirurgisch mondneusmasker type HR kan 3 uur achtereen gedragen worden

Afwegingskader prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers

Spoedeisende zorgverlening bij eert verdacht COVID 19 geval

Zoals vastgesteld door de centralist van de meldkamer de triagist van de

huisartsenpost of de potentiele behandelaar op basis van de urgentie van de

zorgvraag volgens het Nederlandse Triage Systeem

1

Kwetsbaarheid van betreffende medewerker ofpatient

Medewerker of patient die adembescherming nodig heeft valt onder de vastgestelde

risicogroepen voor COVID 19

2

Hoog risico handelingen bij een verdacht COVID 19 geval

Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote hoeveelheden

aerosolen ontstaan zie hieronder

3

Hoge intensiteit van mogeiijke blootsteliing aan SARS CoV 2

Hieronder wordtverstaan een workflow waarbij risico momenten gecombineerd

worden bijvoorbeeld bij cohortverpleging of op een COVID 19 verdenking

spreekuur

4

Aerosolvormende handelingen in de zorg

Intensive Care en Spoedeisende hulp

Bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve

beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie handelingen aan het

tracheostoma en uitzuigen

Spoedeisende KNO

Poliklinische verrichtingen

o Rhinoscopia anterior intraorale inspectie
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o Endoscopie nasendoscopie laryngoscopie

o Afname biopten KPJO gebied

o Behandeling epistaxis

o Alle handelingen random canule tracheostoma

Chirurgische verrichtingen

o Chirurgie waarbij shaver en of boor wordt gebruikt

o Alle neusoperaties en in het bijzonder FESS

o Alle intra en transorale operaties waaronder tonsillectomie en scopie

o Tracheotomie en alle andere OK s betreffende de luchtweg

Spoedeissnds mondzorg tandartsen

Bij alle spoedeisende mondzorg wordt in meer of minder mate aerosolen gevormd

bijvoorbeeld bij excaveren en speekselzuiger

Geen aerosolvormende handelingen

Zuurstof toediening via nasale zuurstofcatheter of masker

Afname van nasopharynxwat en keelwat voor diagnostiek

Vernevelen let op schoonmaak en desinfectie procedure van vernevelaar zelf
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Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID 19

29 maart 2020 Voorstel aan OMT

Uitgangspunten gebruik ademhalingsbeschermingsmaskers

Het gebruik moet aansluiten op de taken en functies van de verschillende medewerkers

1 Ter bescherming van de medewerker

• Chirurgisch mondneusmasker type HR voor verzorging COVID 19 patienten

• Zo mogelijk FFP1 masker bij hoge intensiteit blootstelling

• FFP2 masker indien niet aanwezig FFPl masker bij aerosolvormende

handelingen bij COVID 19 patienten

2 Ter bescherming van de patient

Chirurgisch mondneusmasker type HR kan 3 uur achtereen door medewerker met

klachten gedragen worden

Afwegingskader prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers

Hoog risico handelingen bij een verdacht COVID 19 geval

Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote hoeveelheden

aerosolen ontstaan zie hieronder

1

Hoge intensiteit van mogelijke blootsteliing aan SARS CoV 2

Hieronder wordt verstaan een workflow waarbij risico momenten gecombineerd

worden bijvoorbeeld bij cohortverpleging of op een COVID 19 verdenking

spreekuur

Spoedeisende zorgveriening bij een verdacht COVID 19 gevai

Zoals vastgesteld door de centralist van de meldkamer de triagist van de

huisartsenpost of de potentiele behandelaar op basis van de urgentie van de

zorgvraag volgens het Nederlandse Triage Systeem

2

4 Kwetsbaarheid van betreffende medewerker ofpatient

Medewerker of patient die adembescherming nodig heeft valt onder de vastgestelde

risicogroepen voor COVID 19

Aerosolvormende handelingen in de zorg

intensive Care en Spoedeisende hulp

Bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve

beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie handelingen aan het

tracheostoma en uitzuigen
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Spoedeisende KNO

Poliklinische verrichtingen

o Rhinoscopia anterior intraorale inspectie

o Endoscopie nasendoscopie laryngoscopie

o Afname biopten KNO gebied

o Behandeling epistaxis

o Alle handelingen rondom canule tracheostoma

Chirurgische verrichtingen

o Chirurgie waarbij shaver en of boor wordt gebruikt

o Alle neusoperaties en in het bijzonder FESS

o Alle intra en transorale operaties waaronder tonsillectomie en scople

o Tracheotomie en alle andere OK s betreffende de luchtweg

Spoedeisende mondzorg tandartsen

Bij alle spoedeisende mondzorg wordt in meer of minder mate aerosolen gevormd

bijvoorbeeld bij excaveren en speekselzuiger

Been aerosolvormende handelingen

Zuurstof toediening via nasale zuurstofcatheter of masker

Afname van nasopharynxwat en keelwat voor diagnostiek

Vernevelen let op schoonmaak en desinfectie procedure van vernevelaar zelf
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Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID 19

29 maart 2020 Voorstel aan OMT

Uitgangspunten gebruik ademhalingsbeschermingsmaskers

Het gebruik moet aansluiten op de taken en functies van de verschillende medewerkers

1 Ter bescherming van de medewerker

• Chirurgisch mondneusmasker type HR voor verzorging COVID 19 patienten

• FFP1 masker bij hoge intensiteit blootstelling

• FFP2 masker bij aerosolvormende handelingen bij COVID 19 patienten

2 Ter bescherming van de patient

Chirurgisch mondneusmasker type HR kan 3 uur achtereen door medewerker met

klachten gedragen worden

Indien testcapaciteit het toe laat bij voorkeur de medewerker laten testen

Afwegingskader prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers

Hoog risico handelingen bij een verdacht COVID 19 geval

Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote hoeveelheden

aerosolen ontstaan zie hieronder

Voorkeur FFP2 vanaf daar afschalen naar FFP1 chirurgisch

1

Hoge intensiteit van mogelijke blootstelling aan SARS CoV 2

Hieronder wordtverstaan een workflow waarbij risico momenten gecombineerd

worden bijvoorbeeld bij cohortverpleging of op een COVID 19 verdenking

spreekuur

Voorkeur FFP1 vanaf daar afschalen naar chirurgisch

2

leer kwetsbare patienten

Dit zijn patienten die vallen onder de vastgestelde risicogroepen voor COVID 19 en

die regulier al adembescherming nodig hebben in verband met hun kwetsbaarheid

bijvoorbeeld bij beenmergtransplantatie

Zoals regulier

3

Spoedeisende zorgverlening bij een patient met onverwachte COVID 19 verdenking

Zoals vastgesteld door de centralist van de meldkamer de triagist van de

huisartsenpost of de potentiele behandelaar op basis van de urgentie van de

zorgvraag volgens het Nederlandse Triage Systeem

Chirurgisch

4



370772

Aerosolvormende handelingen in de zorg

Intensive Care en Spoedeisende hulp

Bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve

beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie handelingen aan het

tracheostoma en uitzuigen

Spoedeisende KNO

Poliklinische verrichtingen

o Rhinoscopia anterior intraorale inspectie

o Endoscopie nasendoscopie laryngoscopie

o Afname biopten KNO gebled

o Behandeling epistaxis

o Alle handelingen random canule tracheostoma

Chlrurgische verrichtingen

o Chirurgie waarbij shaver en of boor wordt gebruikt

o Alle neusoperatles en in het bijzonder FESS

o Alle intra en transorale operaties waaronder tonsillectomie en scopie

o Tracheotomie en alle andere OK s betreffende de luchtweg

Spoedeisende mondzorg tandartsenj

BiJ alle spoedeisende mondzorg wordt in meer of minder mate aerosolen gevormd

bijvoorbeeld bij excaveren en speekselzuiger

Geen aerosolvormende handelingen

Zuurstof toediening via nasale zuurstofcatheter of masker

Afname van nasopharynxwat en keelwat voor diagnostiek

Vernevelen let op schoonmaak en desinfectie procedure van vernevelaar zelf
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Testbeleid Risicogroepen COVID 19

Bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden patientengroepen beschreven die een verhoogd risico

hebben op een ernstig verloop van COVID 19 en of een verhoogd risico hebben

anderen te infecteren Voor deze groepen geldt een aanvullend testbeleid Dit beleid

is bedoeld voor personen 18 jaar met een onderliggende aandoening en voor alle

personen boven de 70 jaar risicogroepen voor ernstig verloop Tevens is dit beleid

bedoeld voor personen 18 jaar met ernstige gedragsproblematiek gestoorde

oordeelsvorming of meervoudige beperkingen die daardoor een verhoog risico

hebben anderen te besmetten

Voor maatregelen voor kinderen 18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Eerste gegevens over risicogroepen voor COVID 19 zijn afkomstig uit China Zuid

Korea en Italie In China en Zuid Korea blijkt de case fatality rate CFR 2 3 en

0 5 Deze is hoger naar mate de patienten ouderzijn met de hoogste CFR bij

patienten boven de 80 jaar respectievelijk 14 8 en 3 7 [1 3]
Van de overleden patienten in Italie tot 19 maart 2020 had 73 8 hypertensie
33 9 diabetes 30 1 ischemische hartziekte 22 0 atrium fibrilleren 19 5 een

kanker diagnose in de afgelopen vijf jaar en 13 7 COPD Ongeveer de helft

48 6 van de overledenen aan COVID 19 had drie of meerdere co morbiditeiten

26 6 had er twee 23 5 had er een en 1 2 geen [4] Deze data uit Italie komen

overeen met de eerdere onderzoeken uit China [5 6 7 8] COPD cardiovasculaire

ziekten en hypertensie zijn ook gevonden als risicofactoren voor IC opname in China

[7]

Uit eerste Nederlandse gegevens tot 28 maart 2020 blijkt dat mediane leeftijd van de

overledenen 81 jaar jongste 52 oudste 102 is 358 van de overleden patienten
56 hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten inciusief

hypertensie chronische longaandoeningen diabetes maligniteit en of

nieraandoeningen Bij 29 5 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 252 39 patienten die overleden zijn was dit onbekend 1687 57

van de opgenomen patienten in het ziekenhuis had onderliggend lijden Bij 556

18 8 werd vermeld dat er geen sprake was van onderliggend lijden en voor 711

24 was dit onbekend

Deze hierboven genoemde risicogroepen komen grotendeels overeen met de

risicogroepen voor andere virale luchtwegaandoeningen zoals de griep De

risicogroepen voor COVID 19 zijn daarom als voIgt gedefinieerd

• Personen 70 jaar
Personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een

verhoogd risico hebben op ernstig beloop
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o chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en

longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig

zijn in een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie

verpleegtechnische zorg op de voorgrond staat en die niet vallen

onder bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen getest te worden op COVID 19

vanwege

1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

2 Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg
4 Individuele zorg het uitsluiten van COVID 19 ten behoeve van de differentiaal

diagnose

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden in instellingen dan dienf

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen

1 Eerste mogelijke patienten op afdeling met oog op instellen

cohortverpleging
2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten
4 Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord oordeelsvermogen

5 Personen met ernstige meervoudige beperkingen bij wie verpleegtechnische
zorg op de voorgrond staat en die niet vallen onder bovengenoemde
categorieen

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden die thuis wonen dan dient

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen
1 Patienten
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2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes mellitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 200 mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de eilenboog
Gebruik papieren zakdoekjes

• Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens

Droog uw handen af met papieren handdoekjes
• Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting

Social distancing

• Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkomsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen
• Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden
• Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel

Evenementen zijn afgelast
• Scholen zijn gesloten
• Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krijgen

Aanvullende preventie adviezen voor risicoaroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd contact en vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
• Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige

Vermijd activiteiten buitenshuis vooral in afgesloten ruimtes dus geen
bezoek bij anderen thuis kerkbezoek etc

• Vermijd het openbaar vervoer

Vermijd boodschappen doen Vraag iemand anders of laat boodschappen
thuis bezorgen

• Bezoek geen klein kinderen en pas niet op klein kinderen

Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw
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huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden
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Testbeleid Risicogroepen COVID 19

Bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden patientengroepen beschreven die een verhoogd risico

hebben op een ernstig verloop van COVID 19 en of een verhoogd risico hebben

anderen te infecteren Voor deze groepen geldt een aanvullend testbeleid Dit beleid

is bedoeld voor personen 18 jaar met een onderliggende aandoening en voor alle

personen boven de 70 jaar risicogroepen voor ernstig verloop Tevens is dit beleid

bedoeld voor personen 18 jaar met ernstige gedragsproblematiek gestoorde

oordeelsvorming of meervoudige beperkingen die daardoor een verhoog risico

hebben anderen te besmetten

Voor maatregelen voor kinderen 18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Eerste gegevens over risicogroepen voor COVID 19 zijn afkomstig uit China Zuid

Korea en Italie In China en Zuid Korea blijkt de case fatality rate CFR 2 3 en

0 5 Deze is hoger naar mate de patienten ouderzijn met de hoogste CFR bij

patienten boven de 80 jaar respectievelijk 14 8 en 3 7 [1 3]
Van de overleden patienten in Italie tot 19 maart 2020 had 73 8 hypertensie
33 9 diabetes 30 1 ischemische hartziekte 22 0 atrium fibrilleren 19 5 een

kanker diagnose in de afgelopen vijf jaar en 13 7 COPD Ongeveer de helft

48 6 van de overledenen aan COVID 19 had drie of meerdere co morbiditeiten

26 6 had er twee 23 5 had er een en 1 2 geen [4] Deze data uit Italie komen

overeen met de eerdere onderzoeken uit China [5 6 7 8] COPD cardiovasculaire

ziekten en hypertensie zijn ook gevonden als risicofactoren voor IC opname in China

[7]

Uit eerste Nederlandse gegevens tot 28 maart 2020 blijkt dat mediane leeftijd van de

overledenen 81 jaar jongste 52 oudste 102 is 358 van de overleden patienten
56 hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten inciusief

hypertensie chronische longaandoeningen diabetes maligniteit en of

nieraandoeningen Bij 29 5 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 252 39 patienten die overleden zijn was dit onbekend 1687 57

van de opgenomen patienten in het ziekenhuis had onderliggend lijden Bij 556

18 8 werd vermeld dat er geen sprake was van onderliggend lijden en voor 711

24 was dit onbekend

Deze hierboven genoemde risicogroepen komen grotendeels overeen met de

risicogroepen voor andere virale luchtwegaandoeningen zoals de griep De

risicogroepen voor COVID 19 zijn daarom als voIgt gedefinieerd

• Personen 70 jaar
Personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een

verhoogd risico hebben op ernstig beloop
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o chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en

longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig

zijn in een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie

verpleegtechnische zorg op de voorgrond staat en die niet vallen

onder bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen getest te worden op COVID 19

vanwege

1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie Omdat

deze personen meer risico hebben op infecties ook door andere pathogenen
is het belangrijk voor het therapeutisch beleid adequate diagnostiek te doen

naar COVID en andere verwekkers van respiratoire infecties en of koorts

Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg Aangezien deze personen vaker gebruik maken van eerste en

tweedelijns zorg is het uitsluiten van COVID middels testen van belang voor

hetfaciliteren van ongecompliceerde toegang tot zorg na het doormaken van

een koortsepisode met respiratoire verschijnselen Hierdoor wordt het

mogelijk bij een volgend bezoek aan gezondheidszorg schaars materiaal voor

PBM door zorgverleners te sparen

Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

Individuele zorg het uitsiuiten van COVID 19 ten behoeve van de differentiaal

diagnose

2

3

4

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden in insteilingen dan dient

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen

1 Eerste mogelijke patienten op afdeling met oog op instellen

cohortverpleging
2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten
4 Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord oordeelsvermogen
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5 Personen met ernstige meervoudige beperkingen bij wie verpleegtechnische

zorg op de voorgrond staat en die niet vallen onder bovengenoemde
categorieen

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden die thuis wonen dan dient

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen

1 Patienten

2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes mellitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 200 mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens
• Droog uw handen af met papieren handdoekjes
• Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting

Social distancing

Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkomsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen
Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden
Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel

• Evenementen zijn afgelast
Scholen zijn gesloten
Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krljgen

Aanvullende preventie adviezen voor risicoqroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd contact en vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
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Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige
Vermijd activiteiten buitenshuis vooral in afgesloten ruimtes dus geen

bezoek bij anderen thuis kerkbezoek etc

Vermijd het openbaar vervoer

Vermijd boodschappen doen Vraag iemand anders of laat boodschappen
thuis bezorgen
Bezoek geen klein kinderen en pas niet op klein kinderen

Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw

huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden
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[■ESH@wm nl]10 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 8 2020 1 08 25 PM

RE Terubelverzoek

Sun 3 8 2020 1 08 26 PM

Ik stuur het door naar onze voorwacht

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 14 05

10 26 10 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 26|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlTo

Subject FW Terubelverzoek

Nog niet gebeld Hebben we hier iemand voor

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 14 15

10 2e 10 2e 5 rivm nlTo

Subject Terubelverzoek

10 2eBeste

|van het geboortecentrum WKZ UMCU heeft gebeld met het verzoek of jij haar terug wilt bellen

Het gaat over registratie van zwangeren besmet met COVID 19

Het mag ook vanavond

10 2e

Je kunt haar bereiken op 10 2e

Ik weet niet zeker of jij hier ook tijd voor hebt en of dit misschien naar iemand anders kan Dan hoor ik het graag

zodat ik het door kan sturen

Alvast dank en heel veel sterkte maar weer dit weekend

Groet

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e MD Ph D10 2«

Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrfjding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bifthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

10 2es

10 2» @rivm nl 1 www rivm nl
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Testbeleid Risicogroepen COVID 19

Bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden patientengroepen beschreven die een verhoogd risico

hebben op een ernstig verloop van COVID 19 infectie en of een verhoogd risico

hebben anderen te infecteren Voor deze groepen geldt een aanvullend testbeleid

Dit beleid is bedoeld voor voor personen 18 jaar met een ernstige onderliggende

aandoening en voor alle persoenen boven de 70 jaar

Voor maatregelen voor kinderen 18jaarzijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Exacte gegevens over risicogroepen voor COVID 19 ontbreken vooralsnog Uit

onderzoek blijkt dat {WEET IK OOK NIET PRECIES} Deze groepen komen

grotendeels over een met de indicates die gehanteerd worden in het Nationaal

Programma Grieppreventie NPG voor dejaarlijkse griepprik metals uitzondering
de leeftijdsgrens die voor COVID 19 aangepast is van 60 jaar waarop mensen de

uitnodiging voor de griepprik krijgen naar 70 jaar China CDC 2020

De hoogrisicogroepen zijn

Alle personen 70 jaar

• Alle personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die

een verhoogd risico hebben om gei nfecteerd te raken en of een

grotere kans hebben op ernstiger beloop
o afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die ieiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig

zijn in een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie

verpleegtechnische zorg op de voorgrond staat die niet vallen onder
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bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen zo mogelijk getest te worden op

COVID 19 vanwege
1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

thdividuele zorg het uitsluitend van COVID 19 ten behoeve van de

differentiaal diagnose

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden dan dient voorrang

gegeven te worden aan de volgende groepen
1 Patienten woonachtig in instellingen
2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes meilitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 20G mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

• Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens

Droog uw handen af met papieren handdoekjes
• Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting

Social distancing

• Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkosten komsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen
• Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden

Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel
Evenementen zijn afgelasf

• Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden



370776

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krijgen

Aanvullende preventie adviezen voor hooqrisicoqroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige vermijd gezelschappen
Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes dus geen bezoek biji
anderen thuis kerkbezoek bar restaurant fitness sport zwembad etc

Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk zeker in de spits
Beperk boodschappen doen zeker in de spits Vraag iemand anders of

laat boodschappen thuis bezorgen
Ga niet naar school universiteit onderwijsinstellingen
Bezoek geen klein kinderen pas niet op kinderen en bezoek geen

scholen

Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw

huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden

Facebook
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

30 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RiVM

E mail n iSirivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positief geteste patienten 11 750 884

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuisopname 3990 507

Aantal overleden 864 93

Samenvatting Data status 30 03 2020 10 00 uur CET

Sinds gister 10 uur is het aantal bij het RIVM gemelde personen met de diagnose COVID 19 gestegen van

10 866 naar 11 750 884

Het aantal overledenen is toegenomen met 93 naar een totaal van 864 7 Hiervan is bij 97 836

personen gemeld dat zij zijn overleden t g v SARS CoV 2 bij 13 personen was sprake van een andere

doodsoorzaak en bij 15 is dit niet bekend De mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52

oudste 102 Zestig procent 518 van alle overleden patienten had een onderliggend lijden Dit betrof met

name hart en vaatziekten inclusief verhoogde bloeddruk chronische longaandoeningen diabetes

maligniteit en of nieraandoeningen Bij 37 4 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 309 patienten die overleden zijn was dit onbekend 36

Van de 11 750 bevestigde personen werkt 19 2226 127 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest Dit betekent echter niet dat zij deze infectie tijdens het werken hebben opgelopen In

totaal ligt bij 64 7558 846 de bron in Nederland 10 1222 52 heeft een bron van besmetting in

het buitenland vooral Oostenrijk 521 18 en Italic 303 4

In totaal zijn er tot en met 30 maart 22 SARS CoV 2 infecties gemeld vanuit de Nivel RIVM peilstations
alien in regio s met veel gevallen NB in Limburg is geen peilstation Naast Noord Brabant worden vooral

in Noord en Zuid Holland Gelderland Limburg en Utrecht meer gevallen gezien In het noorden van het

land en in Zeeland is het aantal gevallen nog laag De verdeling per provincie is als voIgt

Aantal vanuit Nivel RIVM

peilstations

Absolute toename

t o v gisteren

214

141

148

115

Relatieve toename t o v

gisteren

7 1

8 4

9 5

9 6

8 4

7 2

9 7

3 4

10 4

5 0

4 2

3 5

AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel

Groningen
Zeeland

Fievoland

Friesland

Drenthe

3231

1810

1702

1309

1377

8

2

3

nvt

107 2

980 66 7

657 58

150 5

148 14

146 7

123 5

117 4
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Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen met 507 naar een totaal van 3990 34

De medlane leeftijd van de 3990 patienten waarvan gemeld wordt dat ze opgenomen zijn geweest in het

ziekenhuis is 71 jaar de jongste is Oen de oudste 102 jaar In onderstaande grafiek is het aantal patienten

te zien dat is opgenomen geweest in het ziekenhuis naar de datum waarop de melding is ontvangen bij
de GGD Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe dan bij ongecontroleerde verspreiding van

het virus te verwachten is Of dit een echte vertraging weerspiegelt als gevolg van de mitigerende

maatregelen van de regering moet de komende week duidelijk worden In de bijgevoegde pdf is te zien

dat in Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag blijft In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal

ziekenhuisopnames zich voort In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er weer relatief

veel ziekenhuisopnames

400

300
Gerapporteerde
meldingen

Nieuw

^jj T m gisteren

s

§ 200

ill
100

o —

I I 1 I I 1 I I 1 I
05
CM

CO CO 05 £ £ a 04 soi

GGD meldingsdatum

1C opnames

Er is van 643 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting
van het werkelijke aantal Volgens de NICE gegevens vandaag 12 15 uur zijn momenteel 1048

bewezen verdachte COVID 19 patienten opgenomen op de 1C en zijn in totaal zijn 1254 patienten op de

1C opgenomen geweest De leeftijd van de 643 gemelde IC patienten varieert van 0 tot 94 jaar de

mediane leeftijd is 68 jaar

Invloed testbeleid

Door het testbeleid loopt het percentage positief geteste personen op zoals blijkt uit onderstaande tabel

Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun aantallen doorgeven is het aantal personen met een

positieve uitslag lager dan hettotale aantal hierboven

Vanwege het ingestelde testbeleid is het aantal gemelde positief geteste patienten een onderschatting
van het ware aantal besmette personen in Nederland

Hetopname en sterftepercentage wordt daarmee hoger dan in werkelijkheid hetgeval is aangezien het

aantal zeer mild verlopende gevallen niet worden meegenomen in de noemer Ook is hierdoor het

aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een onderschatting van de ware import
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1 2
Tabel 1 Virologische dagstaat

Rapp labs Geteste pers Pers met pos uitslag Perc posDatum

T m 2020 03 20

2020 03 21

2020 03 22

2020 03 23

2020 03 24

2020 03 25

2020 03 26

2020 03 27

2020 03 28

2020 03 29

32 32420 3926 12 1

30 2098 22 7477

30 1959 480 24 5

28 2296 562 24 5

32 3818 951 24 9

31 3355 925 27 6

30 2981 902 30 3

26 2393 733 30 6

26 6361680 37 9

24 1065 390 36 6

1 Irrdien

ontstaan in de getoonde aanfallen in de tabel

2 Rapp labs Aantal rapporterende laboratorla Getestepens Aantal getestepersonen Pers Metpas uitslag Aantal personen met een positieve

laboratoriumuitslag Perc pos Percentage positieve uitslagen

laboratorium op een later moment instroomt en bet eerst mefdt warden de totale aontallen tot dan toe gemeld Hierdoor kon

Beleid

N a v de OMT s op 17 en 23 maart zijn al verschillende acties uitgevoerd zoals gerapporteerd in eerdere

Sitreps Vandaag 30 3 is er wederom een OMT Vanaf morgen zullen de acties die hieruit voortkomen

worden meegenomen in dezesitrep

Er wordt nog gewerkt aan

Aanpassing van de meldplicht

Duiding

Wereldwijd neemt het aantal COVID 19 patienten snel toe Sinds gisteren zijn er 58 520 nieuwe patienten

gemeld en 3 128 overlijdens 5 3 waarmee het wereldwijde totaal op 715 660 gevallen en 33 579

sterfgevallen 4 7 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het aantal gevallen snel In totaal zijn in de

EU Verenigd Koninkrijk 334 396 gevallen gemeld met 22 209 sterfgevallen 6 6

Volgens het ECDC risk assessment 26 maart is het risico op een ernstige infectie met COVID 19 voor de

algemene bevolking in de EU matig en erg hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden Zij

schatten het risico op wijdverspreide verspreiding van COVID 19 in de komende weken in als matig

wanneer effectieve mitigerende maatregelen genomen zijn en als erg hoog als onvoldoende mitigerende

maatregelen genomen zijn
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Risicogroepen COVID 19 preventie en

tSStbSlSidBijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden groepen beschreven die een verhoogd risico hebben op een

COVID 19 infectie en of een ernstig beloop of die een verhoogd risico hebben

anderen te infecteren Voor deze groepen geldt een aanvullend preventie en

testbeleid Dit beleid is bedoeld voor alle personen 70 jaar en of personen 18 jaar
met een onderliggende aandoening

Voor maatregelen voor kinderen 18jaarzijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Exacte gegevens over risicogroepen voor COVID 19 ontbreken vooralsnog Uit

onderzoek blijkt dat Deze groepen komen grotendeels over een met de indicaties

die gehanteerd worden in het Nationaal Programma Grieppreventie NPG voor de

jaarlijkse griepprik met als uitzondering de leeftijdsgrens die voor COVID 19

aangepast is van 60 jaar waarop mensen de uitnodiging voor de griepprik krijgen
naar 70 jaar China CDC 2020 Dit betekent dat de adviezen in deze bijlage njet

gelden voor personen onder de 70 jaar of personen zonder een onderliggende
aandoening
De indicaties voor de aanvullende adviezen zoals beschreven in deze bijlage zijn
bedoeld voor de volgende hoogrisicogroepen

• Alle personen 70 jaar

• Alle personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die

een verhoogd risico hebben om gefnfecteerd te raken en of een

grotere kans hebben op ernstiger beloop
o afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Woonachtig in een instelling met ernstige gedragsproblematiek en of een
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gestoord oordeelsvermogen

o ernstig meervoudig gehandicapten in een instelling bij wie

verpleegtechnische zorg en lichamelijke beperking op de voorgrond

staatwoonachtig in een verpleeghuis woonzorgcentra of kleine

woonvormen die niet vallen onder bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen met voorrang getest te worden op
COVID 19 vanwege

1 Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg
2 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

3 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

4 Individuele zorg het uitsluitend van COVID 19 ten behoeve van de

differentiaal diagnose

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden dan dient voorrang

gegeven te worden aan de volgende groepen

1 Patienten 80 jaar
2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de tuchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes mellitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 200 mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de eileboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens

Droog uw handen af met papieren handdoekjes
Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting

Social distancing

Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkosten komsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen

Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden
• Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel
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Evenementen zijn afgelasi
• Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krijgen

Aanvullende preventie adviezen voor hooqrisicoqroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
• Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige vermijd gezelschappen

Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes dus geen bezoek bij
anderen thuis kerkbezoek bar restaurant fitness sport zwembad etc

• Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk zeker in de spits
Beperk boodschappen doen zeker in de spits Vraag iemand anders of

laat boodschappen thuis bezorgen
• Ga niet naar school universiteit onderwijsinstellingen

Bezoek geen klein kinderen pas niet op kinderen en bezoek geen

scholen

• Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw

huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden

Facebook
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Testbeleid Risicogroepen COVID 19

Bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden patientengroepen beschreven die een verhoogd risico

hebben op een ernstig verloop van COVID 19 en of een verhoogd risico hebben

anderen te infecteren Voor deze groepen geldt een aanvullend testbeleid Dit beleid

is bedoeld voor personen 18 jaar met een onderliggende aandoening en voor alle

persoenen boven de 70 jaar risicogroepen voor ernstig verloop Tevens is dit beleid

bedoeld voor personen 18 jaar met ernstige gedragsproblematiek gestoorde

oordeelsvorming of meervoudige beperkingen die daardoor een verhoog risico

hebben anderen te besmetten

Voor maatregelen voor kinderen 18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Eerste gegevens over risicogroepen voor COVID 19 zijn afkomstig uit China Zuid

Korea en Italie In China en Zuid Korea blijkt de case fatality rate CFR 2 3 en

0 5 Deze hoger naar mate de patienten ouder zijn met de hoogste CFR bij

patienten boven de 80 jaar respectievelijk 14 8 en 3 7 [1 3]
Van de overleden patienten in Italie tot 19 maart 2020 had 73 8 hypertensie
33 9 diabetes 30 1 ischemische hartziekte 22 0 atrium fibrilleren 19 5 een

kanker diagnose in de afgelopen vijf jaar en 13 7 COPD Ongeveer de helft

48 6 van de overledenen aan COVID 19 had drie of meerdere co morbiditeiten

26 6 had er twee 23 5 had er een en 1 2 geen [4] Deze data uit Italie komen

overeen met de eerdere onderzoeken uit China [5 6 7 8] COPD cardiovasculaire

ziekten en hypertensie zijn ook gevonden als risicofactoren voor IC opname in China

[7]

Uit eerste Nederlandse gegevens tot 28 maart 2020 blijkt dat mediane leeftijd van de

overledenen 81 jaar jongste 52 oudste 102 is 358 van de overleden patienten
56 hadden onderliggend lijden Dit betrof met name hart en vaatziekten inciusief

hypertensie chronische longaandoeningen diabetes maligniteit en of

nieraandoeningen Bij 29 5 werd vermeld dat geen sprake was van onderliggend

lijden en voor 252 39 patienten die overleden zijn was dit onbekend 1687 57

van de opgenomen patienten in het ziekenhuis had onderliggend lijden Bij 556

18 8 werd vermeld dat er geen sprake was van onderliggend lijden en voor 711

24 was dit onbekend

Deze hierboven genoemde risicogroepen komen grotendeels overeen met de

risicogroepen voor andere virale luchtwegaandoeningen zoals de griep De

risicogroepen voor COVID 19 zijn daarom als voIgt gedefinieerd

• Personen 70 jaar
Personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een

verhoogd risico hebben om gei nfecteerd te raken en of een grotere
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kans hebben op ernstiger beloop
o chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en

longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeiing nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig

zijn in een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie

verpleegtechnische zorg op de voorgrond staat die niet vallen onder

bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen getest te worden op COVID 19

vanwege

1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

2 Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

4 Individuele zorg het uitsiuiten van COVID 19 ten behoeve van de differentiaal

diagnose

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden in instellingen dan dient

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen
1 Patienten

2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten
4 Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord oordeelsvermogen

5 Personen met ernstige meervoudige beperkingen bij wie verpleegtechnische
zorg op de voorgrond staat en die niet vallen onder bovengenoemde
categorieen

Indien kwetsbare groepen geprioriteerd dienen te worden die thuis wonen dan dient

voorrang gegeven te worden aan de volgende groepen
1 Patienten
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2 Patienten met multi co morbiditeit

3 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes mellitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 200 mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de eileboog
Gebruik papieren zakdoekjes

• Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens

Droog uw handen af met papieren handdoekjes
• Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting

Social distancing

• Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkomsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen
• Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden
• Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel

Evenementen zijn afgelast
• Scholen zijn gesloten
• Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krijgen

Aanvullende preventie adviezen voor risicoaroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd contact en vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
• Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige

Vermijd activiteiten buitenshuis vooral in afgesloten ruimtes dus geen
bezoek bij anderen thuis kerkbezoek etc

• Vermijd het openbaar vervoer

Vermijd boodschappen doen Vraag iemand anders of laat boodschappen
thuis bezorgen

• Bezoek geen klein kinderen en pas niet op klein kinderen

Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw
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huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden
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TITEL UNDERSTANDING AND IMPROVING COMPLIANCE WITH THE COVID 19 PRECAUTIONARY

MEASURES

PROBLEM STATEMENT

In order to decrease the changes for the spread of the COVID 19 it is essential that people comply

with precautionary measures to decrease the risk for the spread of the disease

Precautionary measures include avoidance of crowds social distancing hand hygiene measures

and compliance with quarantine

It has been shown that not all people comply with the measures There may be different reasons

why people do not comply Although it has been assumed that people may willingly ignore the

advice to take precautionary measures as was communicated by policy maker there may be

alternative explanations

First people may be willing to comply but not understand what measures to take Indeed some

confusion may be the result of different advices that have been communicated in the cause of time

The extent to which people could be in contact with others or not the number of people and also

the extent to which physical contact was allowed or not In addition countries outside the

Netherlands convey other messages Second there is misinformation false claims regarding

alternative measures people can take vitamin c as an example and also who is at risk or when

someone is infectious or cured People not only receive information via the national sources such as

the RIVM but also via social media Third people may mistrust the source of information Fourth

people may not perceive to be at risk In addition it is difficult that some people may have low risk

but are required to take measures to prevent other vulnerable groups from getting infected

NEED FOR UNDERSTANDING AND OPTIMIZING BEHAVIORAL COMPLIANCE

In order to prove compliance we need a better understanding of factors that impede or facilitate

compliance Second communication strategies that tackle some of the current barriers for

compliance could improve the compliance rates and hence reduce infection rates

IMPROVE COMMUNICATION

Communication strategies could be helpful to increase behavioral compliance Risk communication

models such as the protection motivation theory Rogers xxxx are based on the assumption that

precautionary action is more likely when people feel 1 susceptible 2 perceived the precautionary

measures as effective in reducing treat 3 feel self efficacious to carry out the measures

Importantly increasing susceptibility without effective communication of risk reduction strategies

may result in non compliance or even risk seeking behavior denial These models have shown to be

helpful to understand non compliance also with regard to precautionary measures at previous

outbreaks SARS Mexican flu e g Bults et al xxxx
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i Demographic Attltudinal Behaviour

Trust in authority
Female

Perceived susceptibility Compliance with

quarantine
x

Married

Perceived efficacy

Age
Social norms

Non white

Perceived severity Avoidance of crowds

public transport work

Social distancing
Education^

working status
Perceived costs

Knowledge

All relationships are positive except between education working status and avoidance

behaviours ve and ve

An extended version of the protection motivation theory Bish Michie 2010

In order to increase compliance strategies could be used to increase sense of susceptibility One

problem is that people may not perceive the relevance because they do not perceive to be at risk

Role models or testimonials of similar others could be effective to convey susceptibility Second

when people can easily recall something they may feel something is more relevant important As an

example local context based numbers of infections could enhance the perceived relevance

Third it would be good to provide information on the extent to which precautionary measures are

effective Finally it would be helpful to provide information not only on what preventive measures

to take but also WHEN and HOW This will increase feelings of self efficacy but also can promote

action initiation A possible strategy that could be used to increase compliance is by the use of

implementation intentions A practical method in this context would be a volitional help sheet

Volitional help sheets provide information on possible challenging critical risk situations and of

possible solutions In other words the volitional help sheet help to people to understand WHEN and

HOW to react and promote automaticity of behaviors Volitional help sheets have shown to be

effective in various health domains for example Armitage 2008 2016

Finally it could be helpful to increase behavioral compliance by increasing empathy and the felt

need to help vulnerable groups helper effect Social psychologists have shown that helping

behavior is more likely when people Notice that something is going on Interpret the situation as

being an emergency Degree of responsibility felt Implement the action choice Particularly the

degree of responsibility can be enhanced by enhancing the feeling that a person is deserving of

help by boosting the competence of the bystander’ and by boosting the relationship between

the bystander and the victim
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RESEARCH QUESTIONS

1 What psychological factors are facilitating or inhibiting compliance with preventive

measures

Can we promote compliance with preventive measures

a Could more contextualized risk information improve perceived susceptibility

b Could behavioral journalism which is a particular type of authentic role model

stories increase perceived relevance

c Could a volitional help sheet improve compliance

d Could we boost empathy and hence helping behavior of people in order to protect

vulnerable others

2

STUDIES

SURVEY

COMMUNICATIE EXPERIMENT^

INTERVENTION STRATEGIES

Behavioral journalism is a term used to describe a theory based health communication

messaging strategy that is based on conveying “role model stories about real people and

how they achieve healthy behavior changes The aim is to stimulate imitation of these

models by audiences of their peers McAlister 1995

REFERENCES
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SXM |Bonaire Statia Saba Curacao Aruba

0 0 0 3 2 013 Mar bevestigd

14 Mar bevestigd

15 Mar bevestigd

16 Mar bevestigd

17 Mar bevestigd

18 Mar bevestigd

19 Mar bevestigd

0 0 0 3 2 0

0 0 0 3 2 0

0 0 0 3 3 0

0 0 0 3 3 1

0 0 0 3 4 1

0 0 0 3 4 1

0 0 0 3 5 120 Mar bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

1 0 0 13

0 0 0 9 4

250 56 9 453

0 0 0 4 8 121 Mar bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

1 0 0 4 13

0 0 0 13 0 18

250 73 22 648

22 Mar 0 0 0 4 9 2bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

1 0 0 1

0 0 0 15 65

250 75 28 830 583

23 Mar 0 0 0 6 12 2bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

1 7 0 8

0 0 0 15 65 57

67 35 830 583 322

24 Mar bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

0 0 0 6 17 2

0 0 83

0 0 15 130 570

165 67 35 1345 756 322

25 Mar bevestigd

verdacht

in contact monitoring

andere in qurantaine

0 0 0 7 19 3

0 1 51 61

0 0 18 130 770

165 67 36 1365 745 378
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Bonaire Statia Saba Curacao Aruba SXM TOTAL

25 Mar 3 29

1 4

0 1

2 24
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77 225
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died
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0 0 0 7 19
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0 0 18 1300
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LARGE FAMILIES ARE AT EXTRAORDINARY RISK DURING THE COVID 19 PANDEMIC

The need for additional non pharmaceutical interventions

10 2e 10 2e10 2«

Dept of public health University of Copenhagen Denmark

Correspondence 10 2e |@sund ku dk

In New Jersey the COVID 19 pandemic has severely hit a family 1 The mother of 11 and grandmother of

27 is dead so are two of her 11 children Four of her other children have contacted coronavirus also and

are hospitalized three of them in critical condition This could be an extraordinary outcome of the

distribution curve or instead point to an familial inherited susceptibility 2 Here we reason that large

families living in the same households are at an extraordinarily risk just because they are big

Comprehensive contact tracing of index cases with SARS CoV 2 infection in Taiwan has shown an overall

secondary clinical attack rate of 2 4 but it was 8 5 among non household family contacts and 13 6

among household contacts 3 Similar observations are reported in the United States The first 10 patients
with travel related confirmed COVID 19 elicited a symptomatic secondary attack rate of 0 45 among all

close contacts and 10 5 among household members 4

The manifold higher attack rates within households indicate that members of large families will add

disproportionally many COVID 19 cases to the epidemic This is even more so when multiple generations of

the same family are living under the same roof Older and frail members enhance transmission as they are

at the highest risk of disease and complications thus higher viral load and longer virus shedding period 5

Larger families in Africa are shown to be at risk of increased mortality due to infection Survival of offspring

decreases 2 8 for each increase in the number of offspring 6 Studies of measles epidemics have shown

that secondary cases within big households suffer a 3 4 fold increased mortality risk due to repeated more

intense exposure to the virus 7

Experimental models support the thesis that a high infection load predisposes for a fulminant clinical

course Repeated low dose of virus influenza A in mice causes more severe pulmonary disease with higher

viral loads increased tissue inflammation and mortality 8 High levels of IL1 B upon repeated exposure

with influenza A in animal models reflect the cytokine storm in critically ill patients with COVID 19 9

A grand family is exactly what this corona virus appears to love and current COVID 19 guidelines need to

be adapted accordingly 10 We suggest three additional non pharmaceutical interventions

Apply social distancing within the non household family a protective corridor of 1 2 meters air need to

be adhered to irrespective of the blood band

Quarantine patients in their own house when having symptoms when sick you should either move out

of the house or live separately in your own room own bed and eat on your own

Except for high risk families curfews should not be introduced as they will increase indoor transmission

of the virus

Not introducing specific non pharmaceutical interventions for large families may considerably reduce the

expected effects of general non pharmaceutical interventions to contain the epidemic and to safeguard

accessto overloaded healthcare systems

SUBMITTED NOT FOR FURTHER DISTRIBUTION
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de

LCI RIVM

20 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RiVM

E mail n iSirivm nl

Telefoon 31 0 30 274 7000

Positieve gevallen N 3631 637

Coronavirus COVID 19

Nederland Ziekenhuis N 836 23 193

Overleden N 136 3 7 30

Samenvatting Data status 20 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 3631 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er

136 zijn overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van

132 patienten gemeld dat ze zijn opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het

werkelijke aantal in vergelijking met de NICE gegevens vanochtend waren 274 patienten op de 1C

opgenomen zie ook https www stichting nice nl voor de laatste update Er zijn nu in totaal 15 1

SARS CoV 2 infecties vanuit de Nivel RIVM peilstationsgerapporteerd alien in regio s metveel gevallen
zie onderstaande tabel

Van de 3631 bevestigde personen werken er 903 25 178 in de zorg zij worden vaker dan andere

groepen getest In totaal hadden 730 20 101 personen een bron van besmetting in het buitenland

waarvan hetovergrote deel in Oostenrijk 303 54 en Italie 273 5

De verdeling per provincie isals voIgt
Toename

t o v gisteren
168

Aantal vanuit Nivel

RIVM peilstation s

AantalProvincie

Noord Brabant

Zuid Holland

Noord Holland

Limburg

Gelderland

Utrecht

Overijssel
Flevdand

Groningen

Zeeland

Drenthe

Friesland

1180 6

486 81 1

461 108 2

418 52

376 60 1

322 53 5

168 64

52 9

49 14

47 11

39 6

33 11

Gevolgen aangepast testbeleid
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Door het testbeleid is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware aantal besmette

personen in Nederland Het opname en sterftepercentage worden daarmee ook hoger dan in

werkelijkheid hetgeval is de zeer mild verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de

noemer Ook isdaardoor het aantal nieuwe buitenland gerelateerde infecties een onderschatting van de

ware import van nieuwe infecties van buiten Nederland

Door het testbeleid is het percentage positief geteste personen ten opzichte van vorige week

toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel Omdat nog niet alle laboratoria dagelijks hun

aantallen doorgeven is het aantal personen met een positieve uitslag lager dan het totale aantal

hierboven

Aantal geteste

personen

6410

Aantal personen met een

positieve laboratoriumuitslag

345

Aantal rapporterende

laboratoria

Datum Percentage

positieve uitslagen

□9 03 2020 5 4 18

10 03 2020 1294 105 8 1 19

11 03 2020 1764 158 9 0 20

12 03 2020 1400 147 10 5 18

13 03 2020 1899 236 12 4 20

14 03 2020 1276 154 12 1 18

15 03 2020

16 03 2020

1483

2133

168 11 3 17

304 14 3 22

17 03 2020 3331 433 13 25

18 03 2020 2691 371 13 8 24

1756

Aantal geteste personen en aantal positieve laboratoriumuitslagen in de periode tot en met 9 maart

Indien een laboratorium na 9 maart instroomt en voor het eerst rapporteert worden de totale aantallen tot dan toe vermeld

Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel

19 03 2020 330 18 8 17

Beleid

N a v het OMT op 17 maart zijn de volgende acties inmiddels uitgevoerd
De indicatie voor testen van patienten in de huisartsenpraktijk is aangepast en gecommuniceerd
Het mondneusmaskerbeleid voor ziekenhuizen verpleeghuizen en de extramurale zorg is aangepast

en gecommuniceerd
Er wordt gewerkt aan

De inzetbaarheid en het testbeleid voor medewerkers in instellingen voor de ouderenzorg
Onderzoek naar de rol van kinderen in de transmissie van COVID 19

Een uniform testbeleid voor ziekenhuismedewerkers

Een systeem waarmee op korte termijn actuele informatie verzameld wordt over de

ziekenhuiscapaciteit aantal opnames met COVID 19 aantal 1C opnames aantal ontslagen aantal

overlijdens

Aanpassing van de meldplicht omdat verdachte gevallen gedurende de huidige uitbraak niet meer

gemeld hoeven worden

Een voorstel voor desinfectie van mondneusmaskerst a v hergebruik van maskers

De communicatie zich zal focussen op hetfeit dat het effect van de maatregelen pas na circa 2 weken

zichtbaar zal zijn en dat het van belangis om zuinigom te gaan met laboratoriumtesten en

persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege detekorten

Duiding
Er is wereldwijd een snelle stijging van het aantal COVID 19 patienten Sinds gisteren zijn er 28 891

nieuwe patienten gemeld waarmee hettotaal op 271 364 komt cijfers ECDC Ook in Europa stijgt het

aantal gevallen cases snel Volgens het ECDC risk assessment 13 maart is het risico op een ernstige

infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig en hoog voor ouderen en personen met

onderliggend lijden Het risico op milde re ziekte gepaard gaand metziekteverzuim en impact op andere

maatschappelijke activiteiten is hoog

Effecten van de mitigerende maatregelen van de regering zullen de komende tijd pas merkbaar worden
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Besmettelijke periode
Exacte gegevens over de besmettelijke periode ontbreken Een patient is in ieder geval

besmettelijk tijdens de symptomatische fase Huang et al 2020 Zowel patienten met

milde als ernstige klachten kunnen virus uitscheiden Zhang et al 2020 Ook in de

feces van de patient is het virus met PCR aantoonbaar [1 RRA ECDC] Na hetverdwijnen
van de klachten kan het virus met PCR nog aantoonbaar blijven in zowel de keel 7 14

dagen als feces 4 5 weken Ook is virus met PCR aangetoond in de keel 1 2 dagen

voordatziekteverschijnselen optreden Tong et al 2020 Bij sommige asymptomatische

personen is het virus met PCR aantoonbaar in de keel zonder dat zij zelf later ziek werden

6 7 8 Bai et al 2020

Onduidelijk is of het aantonen van virus bij asymptomatische personen gerelateerd is aan

besmettelijkheid Op basis van de huidige literatuur zijn het voornamelijk symptomatische

personen die bijdragen aan de verspreiding en lijkt de bijdrage van de asymptomatische

personen aan de verspreiding beperkt Ghinai et al 2020 Slechts bij een asymptomatische

persoon met PCR aangetoond virus in de keel was het mogelijk het virus ook daadwerkelijk
te kweken 8 Tevens zijn op dit moment geen aanwijzingen dat faeco orale overdracht

bijdraagtaan de verspreiding

Besmettelijkheid
Exacte gegevens over de besmettelijkheid ontbreken Hoe zieker iemand is hoe meer virus

de persoon kan verspreiden Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven Hoe lang dat

precies is is nu nog onbekend Dit kan varieren van enkele uren tot enkele dagen Dat is afhankelijk

van bijvoorbeeld het soort oppervlakte de temperatuur en de luchtvochtigheid Er is geen bewijs
dat mensen hierdoor besmet zijn geraakt ECDC Tot nog toe kon niet worden vastgesteld dat

besmette oppervlakken een rol spelen in de verspreiding Moriarty etal 2020

1 World Health Organization Report of the WHO China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019

COVID 19 Geneva WHO 2020 Available from https www who int docs default

source coronaviruse who china joint mission on covid 19 final report pdf

6 Zou L Ruan F Huang M Liang L Huang H Hong Z etal SARS CoV 2 Viral load in upper respiratory

specimens of infected patients New England Journal of Medicine 2020

7 Pan X Chen D Xia Y Wu X Li T Ou X et al Asymptomatic cases in a family cluster with SARS CoV

2 infection The Lancet Infectious Diseases 2020 2020 02 19

8 Hoehl S Rabenau H Berger A Kortenbusch M Cinatl J Bojkova D et al Evidence of SARS CoV 2

infection in returning travelers from Wuhan China New England Journal of Medicine 2020

Rapid risk assessment Coronavirus disease 2019 COVID 19 pandemic increased transmission in

the EU EEA and the UK seventh update Rapid risk assessment Coronavirus disease 2019 COVID

19 pandemic increased transmission in the EU EEA and the UK seventh update

Tong Z Tang A Li K et al Potential presymptomatic transmission of SARS CoV 2

Zhejiang Province China 2020 Emerg Infect Dis 2020 published online Mar 9 DOI

10 3201 eid2605 200198

Ghinai I McPherson TD Hunter JC Kirking HL Christiansen D Joshi K Rubin R

Morales Estrada S Black SR Pacilli M Fricchione MJ Chugh RK Walblay KA
Ahmed NS Stoecker WC Hasan NF Burdsall DP Reese HE Wallace M Wang C
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Kauerauf J Charles EM Ezike NO Chu V Midgley CM Rolfes MA Gerber SI Lu X

Lindstrom S Verani JR Layden JE Illinois COVID 19 Investigation Team First

known person to person transmission of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 SARS CoV 2 in the USA Lancet 2020 Mar 13 pii S0140

6736 20 30607 3 doi 10 1016 S0140 6736 20 30607 3

Bai Y Yao L Wei T et al Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID 19

Journal American Medical Association 2020 published online Feb 21

DOI 10 1001 jama 2020 2565

Moriarty LF Plucinski MM Marston BJ et al Public Health Responses to COVID 19 Outbreaks on

Cruise Ships — Worldwide February March 2020 MMWR 2020 March 23

Zhang W Du R H Li B et al Molecular and serological investigation of 2019 nCoV

infected patients implication of multiple shedding routes Emerging Microbes

Infections 2020 published online Feb 17 DOI 10 1080 22221751 2020 1729071
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Per mail aan RIVM dd 22 maart 2020 status 22 maart

info@rivni nl

rivm nl

5irivm nl10 2e

Betreft bericht inzake Coronabesmetting 22 maart 2020

Geacht RIVM

Ik heb nog even de nieuwe data van zaterdag en zondag ingeklopt en wat verder

gemodelleerd zie bijgevoegde excel inclusief plaatje ter visualisatie Laat ik het positief
verwoorden met het huidig tempo is Corona over iets meer dan 1 5 maand uitgewoed
als 73 van de bevolking besmet is geraakt Het niveau van 73 is meer dan het RIVM

had beraamd voor de groepsimmuniteit 60 het zal overigens nog iets meer zijn
Sinds de uitbraak dd 27 februari in Nederland zijn heden 22 maart 24 dagen verstreken

en zijn er nu 573 nieuwe gevallen De 8 periodes van 3 dagen met verdubbeling elke 3

dagen had een nieuwe aanwas van 2s 256 moeten geven het begon met twee

gevallen dus had nu 512 moeten zijn Het lijkt me dat u het minder goede nieuws zelf

kunt invullen

percentage besmet tijd in dagen
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00 00
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4000
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Met vriendelijke groet

10 2e
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Per mail aan RIVM dd 21 maart 2020 status 20 maart

info@rivni nl

rivm nl

5irivm nl10 2e

Betreft additioneel bericht inzake Corona besmetting

Geacht RIVM

Ik heb de excel bijgewerkt en ben gaan modelleren zie bijgevoegd Bevindingen zijn dat

de epidemie tot op heden nog harder gaat dan mijn eerdere gevoel al aangaf en tot op

heden explodeert Ik heb o b v de waarnemingen ook wiskundig beredeneerd dat

Corona veel besmettelijker moet zijn dan eerder gedacht

Hoewel modelleren o b v guestimates enigszins koffiedik kijken is schat ik voor

Nederland circa 130 000 doden indien gecontroleerde besmetting een algehele
lockdown kan dit verlagen en 190 000 doden indien de verspreiding ongecontroleerd
blijft doorgaan wellicht nog meer indien ook de zorg het niet meer aan kan

Met elke dag die verloopt kan deze excel worden aangepast en beter gefit ik heb de data

invoer ook aangebracht Wat opvalt is dat het cumulatief sterftecijfer onder de

vastgestelde besmettingen met de dag nog snel stijgt Dit heeft drie redenen

1 doordat de epidemie nog in de beginfase zit en er nog veel mensen niet overleden

zijn die nog gaan overlijden
2 dat zo weinig wordt getest alleen onder de zieken in kwetsbare groepen dit

effect is heel sterk in Nederland

3 in Italie in het bijzonder doordat het daar volledig uit de hand is gelopen en de

zorg het niet kan bijbenen

Groet 10 2e

10 1d
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Per mail aan RIVM dd 20 maart 2020

Betreft mijn dank

Goedenmiddag

Wederom mijn dank voor het gebruiken en doorsturen van de informatie ben benieuwd

wat de koning vanavond heeft te melden

Ook deze heeft een toepasselijk tijdstip gekozen voor zijn toespraak Vandaag is vrijdag
20 maart de dag van de lente equinox die valt dit jaar 1 dag eerder dan 21 maart

Daarmee is het vanaf vandaag de maan van de dood Vandaag is ook vrijdag Vrijdag is

ook de dag van de Godin vernoemd naar Freia de godin van de Vikingen Ofwel dies

veneris dag van Venus de godin van de Romeinen

met vriendelijke groet 10 2e
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Per mail aan RIVM dd 19 maart 2020 status 19 maart

info@rivni nl

rivm nl

Betreft bericht inzake Corona besmetting

Geacht RIVM

Dank voor de beterschapswensen Met mij gaat het geleidelijk en langzaamaan beter

luchtwegklachten waren dinsdagochtend over maar moeheid gaat maar langzaam
beter Voor een soortgelijke beschrijving zie https www libelle nl mensen marion heeft

coronavirus kl 785 ku 710878 https www nu nl coronavirus 6038167 dit ziin deen

10 1 d

Mark Rutte heeft het maandag jl verwoord en ook een toepasselijke dag uitgekozen voor

zijn toespraak Maandag 16 maart was MAAN dag en ook het laatste kwartier startte

op die dag Laatste kwartier staat voor genezing en nieuwe begin en opruimen en

afscheid van dingen die men niet meer wil zoals ziekte Ik schrijf hier bewust ziekte en

niet zieken Wegens een kennelijk onjuist gegeven op internet 8 april is de supermaan

des doods en 24 maart de nieuwe maan van de dood de maan van de dood is de eerste

maan nadat de zon de keerkring op het noordelijk halfrond passeert 9 Maart was

sneeuwmaan en symboliseert de wijsheid van de Goden die over leven en dood

beslissen Dit schijnt licht op het besluit juist op die dag heel Italie in quarantaine te doen

en zoals zoveel landen dat nadien hebben gedaan dit detail maakt verder niet veel uit

voor wat ik eerder schreef

De keiharde realiteit is helaas dat de gehele Westerse Wereld laconiek en laks is

geweest waardoor de gehele Westerse Wereld is besmet en Corona duikt nu ook op in

ontwikkelingslanden Zuid Amerika Midden Oosten en Zuidoost Azie China heeft het

rigoureus proberen in te dammen en succesvol Doordat de gehele Westerse Wereld laks

is geweest en het nu wijdverspreid is is het in de toespraak van Mark Rutte gestelde
helaas volledig juist dat vergaande verspreiding niet meer is te voorkomen Hoe pijnlijk
ook ook China zal uiteindelijk weer volledig besmet raken

Het wrange is dat in Nederland het komend jaar naar schatting een kwart tot bijna een

half miljoen burgers aan Corona zal bezwijken wereldwijd miljardenl Dit is gemakkelijk
uit te rekenen 60 van 17 miljard raakt besmet sterftekans 2 4 in Italie is het

sterftecijfer nu 8 3 en zo veel dodelijke slachtoffers zal in de statistieken beslist gaan

opvallen Zo ik begreep diagnosticeert men in Nederland enkel zieke ouderen en

risicogroepen en dus is het aantal besmettingen nog veel hoger dan de schatting van

6000 in de media Naar verluidt is in Brabant al 1 2 van de bevolking besmet 1 van

2 58 miljoen 25800 besmettingen De werkelijke besmetting in Nederland schat ik in

de grootte orde van enkele tienduizenden en niet 6000 in Italie is dat reeds 85000 tot

170000

Vooral ouderen maar ook zieken zullen bezwijken maar niet enkel deze groep Dit

corona is per definitie dodelijk voor transplantatiepatienten met afweerremmers voor

kankerpatienten in chemo behandeling en onder long en hartpatienten zullen er ook bij
bosjes overlijden Een beschermende schil van collectieve immuniteit zal niet gaan

werken uit de media begreep ik inmiddels dat dit ook niet het doel is
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i Het meest zure lijkt mij dat de psychology voor 98 van de bevolking zo

werkt dat als medegedeeld wordt dat het onvermijdelijk is dat de meerderheid

van de bevolking het krijgt de meesten redeneren als Ik het toch moet

krijgen dan maar nu dan heb ik het gehad en waarom zou ik

nemen

https www facebook com 100000874510839 posts 2925268827512239 sfnsn mo

Wetenschappers in de exacte wetenschap en beleidsmakers hebben een zeer

zeldzame uitzondering daargelaten weinig verstand van psychologie en

rekenen op gezond verstand zoals zij dat hebben Mijn vrees is helaas dat de

besmetting niet zal afnemen

Als elke week 1 van de bevolking besmet geraakt 174000 besmettingen dat Is

beduidend meer dan de huidige snelheid gaat deze situatie meer dan 1 jaar duren

voordat de benodigde 60 immuniteit is bereikt Dit kun je niet volhouden

Met restrictieve maatregelen de verspreiding aan banden leggen uitspreiden van de

golf} zal erin resulteren dat de laatste 10 20 tot aan 60 benodigde immuniteit te

verkrijgen niet wordt behaald en krijg je een situatie dat je net niet de benodigde

groepsimmuniteit hebt en het jaren voortsuddert

Corona is VEEL BESMETTELIJKER dan de gegevens op nu nl dat de incubatietijd 1 2 weken

is een besmet persoon gemiddeld 2 3 besmettingen veroorzaakt en het voornamelijk

besmettelijk is indien klachten als hoesten niezen Het verloop is simpelweg niet in

overeenstemming hiermee te brengen Dit betekent ook dat de schatting van de

beschermede schil van 60 immuniteit veel te laag is mijn guestimate is 80 90

voorzorgsmaatregelen dezeen

N

iii

iv

Vriendelijke groet 10 2e

10 1 d

Our Solemn Hour Lyrics

4

Sanctus espiritus redeem us from our solemn hour

Sanctus espiritus insanity is all around us

Our solemn Hour Within Temptation The heart of everything album 2007
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Per mail aan RIVM dd 15 maart 20h20

info@rivni nl

rivm nl

Geacht RIVM

Met al wat ik vandaag in de media mocht vernemen mijn oprechte dank

Vriendelijke groet

10 2e

nee tven in ueatn Lyrics
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And I can’t love you any more than I do Even in Death Evanescence Origin album 2000
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Per mail aan RIVM dd 14 maart 21 h 17

info@rivni nl

rivm nl

Geachte

Daar ik nog geen respons heb mogen ontvangen vermoed ik dat ik de mail gisteren naar het

verkeerde adres heb gestuurd Zou u onderstaande informatie kunnen doorgeven aan het

outbreak management team betreffende Corona en aan de beleidsntakers en premier Rutte

Luchtwegklachten worden immer minder Ik heb beslist niet enkel een “gewone”
verkoudheid ben erg moe en inspanning valt zwaar nimmer koorts verhoging Ik zie er

volgens gezin al niet meer als een zombie uit

luchtwegklachten zijn nagenoeg verdwenen en de moeheid wordt ook lets minder Daar nog

onbekend wanneer ik dat weer kan doen mijn vrouw rest gezin is nog steeds symptoomvrij
heeft vandaag boodschappen gedaan druk lege vakken diverse mensen hoestten l Verder

een surrealistische ambiance uit een raam galmde “It is a sin” van Pet Shop Boys

de10 2g

10 1 d

gevolgen gaan hebben Zo zal het sterftecijfer in Nederland veel hoger uitvallen dan 2 daar

alleen de emstige gevallen worden gediagnosticeerd en 80 van de werkelijke besmettingen
de milde niet Hoe kan in hemelsnaam deze uitbraak in heel Europa overigens nu zo lopen
als de incubatietijd 1 tot 2 weken is een besmet persoon maar 2 3 nieuwe besmettingen
veroorzaakt en het alleen een beetje besmettelijk is bij hoesten Is het virus

gemuteerd gekruist naar veel besmettelijker variant en Gaat het uberhaupt mogelijk zijn de

bevolking te beschermen middels een vaccin als er meer varianten zijn en hoe vaak zal een

zoveelste golf de wereld overspoelen

Corona zal ook een dramatisch effect hebben op de economie de ouderen en de pensioenen
De Amerikaanse beurzen hebben weliswaar zeer positief gereageerd op het uitroepen van de

noodtoestand door Trump vanwege het sentiment “dat er wat wordt aan gedaan” Maar hoe

lang is een dergelijke economisch zeer schadelijke situatie nodig om het virus wereldwijd
volledig uit te bannen ook uit ontwikkelingslanden met een warm klimaat de zomer gaat ons

dus ook niet helpen en uit te sluiten dat er niet weer een nieuwe uitbraak kan plaatsvinden

Vriendelijke groet

10 2e

10 1d
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There s no escape now no mercy no more Angels Within Temptation The silent force album 2004

Within Temptation~ A Demons Fate lyrics
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He ll be fallen from grace until the end of all his days A Demon s Fate Within Temptation The unforgiving album 2011
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Bericht per mail aan RIVM 13 Maart 8h27

■ilillfeMa rivm nl

5 rivm nl10 2e

lumc nl10 2e 10 2e 3

Betreft melding vermoedelijk e Coronageval len in Haler Weert Limburg en vragen hierover

Geachte

Zie onderstaande mailwisseling aan mijn werkgever voor de omschrijving van een ziektebeeld bij mij

Ik vermoed Corona te hebben gehad Het is gelukkig op zijn retour ik ben al nagenoeg klachtenvrij

van de longklachten mijn lichaam handelt dit nu als gewone verkoudheid af met snotteren en

hoesten De moeheid en afwisselend koud zweten stijve spieren alsmede pijn in voorhoofd

oogbindweefsel is ook nog niet weg Geen koorts verhoging

Ik vermoed nu op 27 28 feb mogelijk besmet te zijn geraakt bij een 2 daagse wetenschappelijke

bijeenkomst aan de TUE te Eindhoven met veel buitenlandse gasten Het virus gaat zich in je

lichaam verspreiden en tegelijkertijd gaat je afweer aan de slag Op een gegeven moment duurt 1 2

weken zijn er zoveel virusdeeltjes in de doelorganen dat je ziekteverschijnselen krijgt Gelukkig heeft

mijn eigen afweer bij mensen in goede gezondheid duurt dit doorgaans 1 5 2 weken het probleem

tijdig en adequaat opgemerkt en aangepakt

Misschien kan deze melding en omschrijving van mijn ziektebeeld u helpen de verspreiding van dit

virus in te dammen Het lijkt mij totaal uit de hand gelopen te zijn en niet meer onder controle te

brengen Voordat mij duidelijk werd wat er loos was omschrijving in media komt niet overeen met

hoe de ziekte bij mij verliep heb ik mogelijk tientallen mensen besmet net als de barman in Ischl in

Oostenrijk die 35 vastgestelde besmettingen heeft veroorzaakt en uiteraard ook niet vastgestelde

besmettingen

Vragen zijn

1 Wanneer mag ik de deur weer uit indien vrij van klachten aan de luchtwegen ben ik in

principe immuun voor deze versie van het virus en kan ik het niet meer verspreiden

2 Vraag is hoe we moeten handelen ik denk aan gezinsleden Ze hebben niet de omschreven

symptomen van de maatregelen van gisteren en kunnen zich dus ook niet ziek melden

3 Zijn er nog andere maatregelen nodig Twee van gezinsleden hebben nu ook kouwelijke en

zwetende momenten en afwisselend spierpijn ontspannen spieren

In afwachting van uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

10 1d
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O AWhisper by Evanescence Lyrics

Ymfrightened by what 1

I

see

I m frightened by what I see Whisper Evanescence Origin album 2000 en Fallen album 2003

Whisper by Evanescence

i

But somekow 1 know that there’s much

more to come

But somehow I know that there s much more to come Whisper Evanescence Origin album 2000 en Fallen album 2003

Voor songtext zie

https www youtube com watch v dcJUNaiLMYA

https www voutube com watch v MH0v4g4 YB8
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Relevante inhoud mail dd 11 maart 13h46

Dank je voor de beterschapswensen

Gelet de berichtgevingen in de media mag je er m i gevoeglijk vanuit gaan dat onderstaande geldt

An sich geeft me dit wel rust er is een verklaring voor ziek voelen en bang om het te krijgen hoef ik

niet meer te zijn Volgens Angela Merkel zal 60 70 het krijgen Ik ga er hoogstwaarschijnlijk niet

dood aan het wordt tot nu toe niet slechter het is gewoon een tijdje onaangenaam en dan is het

voorjaar

En dan is ook corona geen gespreksonderwerp meer voor mij ©

Het is wel te bezien hoe het verder in het bedrijf zal gaan Overheidsbeleid is alleen te testen indien

koorts en dat heb ik nog steeds niet en longklachten Anders te veel gevallen met een diagnose en

dan moet het land volgens richtlijnen platgelegd en dat wil men niet De tijd zal het leren

10 1d

BIOHAZARD
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Inhoud mail dd 12 maart 9h39

Goed nieuws het er op lijkt dat voor mij het ergste achter de rug is Nog steeds koortsvrij 36 9

slapen erg goed en stemming ook goed

10 1d

Beschrijving lijkt op dit https www nu nl coronavirus 6036747 coronavirus in gezin

boodschappen aan de deur en kinderen bezighouden html alleen ik ervaar het NIET als griep Voel

me enkel moe en eerder genoemde lichaamsdelen voelen onaangenaam doen pijn maar voel me

weinig ziek als bij griep geen algehele malaise Het begon bij mij met af en toe spierpijn en koud

gevoel zonder griepgevoel rillen afwisselend met flink zweten en ontspannen spieren pas na een

aantal dagen schat 5 a 7 kwamen de sterke hoofdpijn in de holtes pijn in de luchtpijp en

onaangenaam voelende longen met sterk verminderde capaciteit Ik behoor dus waarschijnlijktot de

minstens 4 x zo grote groep die nimmer een diagnose krijgt reden zie onderstaande verwijzing naar

huisarts gaan heeft geen zin geen koorts de rekening voor de diagnose sturen ze naar mijn

ziektekostenverzekering en kost me het eigen risico dus Q en bij RIVM nog onbekend zijn

https nos nl artikel 2326748 waarom niet bekend is hoeveel nederlanders er besmet ziin met

het coronavirus html Het zit ook al wijdverspreid in Noord Limburg want hoe ik er aan kom In

Amerika weten ze ook al dat het hier volledig uit de hand is gelopen gelet inreisverbod uit heel

Europa

Rest van het gezin is nog symptoomvrij en conform info RIVM ben je dan niet besmettelijk

incubatietijd is tot 2 weken In gezinnen van mijn beide broers zijn er ook sommige licht verkouden

terwijl andere gezinsleden niets hebben Gepland bezoek aan mijn moeder dit weekend ook in

Breda hebben we uiteraard afgezegd vanwege mijn symptomen om besmetting van haar te

voorkomen evenals dat mijn broer een op een latere datum geplande familiereunie heeft afgezegd

nu nog kostenloos te annuleren

Het zal deze week wel niet zijn maar wanneer kan mag ik terugkomen Ik wacht sowieso tot alle

symptomen aan de luchtwegen volledig weg zijn
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Inhoud mail dd 16 maart 7h37 aan miin werkgever

10 1d

Gezin heeft nog geen symptomen Kinderen hebben doorgaans een actieve en sterke afweer en dan

heeft de eigen afweer een virus al opgeruimd voordat het virus zich zo ver heeft kunnen ontwikkelen

dat het klachten veroorzaakt Die hebben nu 3 weken Corona vakantie mijn broer in Breda heeft ze

nu alle 3 thuis met verschijnselen Mijn vrouw heeft ook nog geen klachten de incubatietijd is 1 2

weken en ik ben pas donderdag gaan hoesten maar weinig en voornamelijk na opstaan in de

ochtend en niet in haar aanwezigheid

die

10 2g

Ze

kunnen dat traceren met het RNA profiel dat ze draaien bij testen er zijn ook grote zorgen bij het

RIVM omdat ze mensen vinden met meerdere profielen dus meervoudig zijn besmet

Ik zie het nog twee dagen aan
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Informatiebehoefte COVID 19 epidemie

• Verloop van de epidemie
• Druk op de gezondheidszorg dagelijks een actueel overzicht nodig

Nationale beleidsvorming OMT VWS BV Nederland

• Huidige informatie op individueel niveau

• Huidige meldingsplicht Osiris nauwelijks follow up gegevens
• Virologische dagstaten
• Nivel peilstations surveillance

• www infectieradar nl vanaf 16 maart vgl grote griepmeting
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Dagelijks actueel inzicht druk op ziekenhuizen

Geaggregeerde datasetOptie 1

dagelijkse rapportage door elk ziekenhuis

aantal patienten opgenomen op 1C beademing overleden ed

aantal niet COVID 19 patienten op 1C beschikbare 1C bedden

aantal positief geteste medewerkers
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beknopte dataset dagelijkse update van de infoOptie 2

per opgenomen patient met COVID 19

bsn postcode geslacht leeftijd

opname afdeling opname 1C start

stop beademing van 1C naar afdeling ontslag
datum van

beademing
overlijden per

positief geteste medewerker

bsn leeftijd en geslacht datum test afdeling

meest geeigende optie combinatie van 1 en 2Optie 3

alle ziekenhuizen optie 1 geaggregeerde data

sentinel ziekenhuizen optie 2 beknopte dataset

plus
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Implementatie zsm

• Optie 1 nieuwe rapportageverplichting ziekenhuizen nodig

• Optie 2 aanvulling huidige meldplicht nodig want rechtstreekse

rapportage aan het RIVM

• Optie 3 goede balans tussen informativiteit en werklast ziekenhuis

• Clb RIVM faciliteert veilig aanleveren van de data
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COVID 19 register voorstel

Dagelijks zal ziekenhuis COVID team om 9am vaststellen opnames ontslag
COVID 19 laatste 24 uur per ziekenhuis

• Aantal niet 1C opnames

• Aantal 1C opnames

• Aantal overleden

• Aantal overgeplaatst naar ander ziekenhuis

• Aantal gezond ontslagen
• Aantal medewerkers positief
• Aantal personen getest op lokatie bij opsturen naar ander lab nul invullen

• Tekst om andere bijzondere observaties te melden
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Voorbeeld online invulformulier

Data voor Radboudumc 13 3

Ziekenhuis Datum Aantai niet | Aantal 1C Aantal

opnames overladen I overgeplaa I gezond

Aantal Aantal | Aantal

medewerk

ontslagen I ers positief

Opmerking
1C

tstopnames

13 3 2020 5 1 patient

kan met

ontslag
maar geen

thuiszorg

RUMC 0 0 0 0 15

Ziekenhuis krijgt toegang tot een beschermd deel op RIVM website voor invullen

ALLEEN AANTALLEN WORDEN INGEVULD geen naam woonplaats etc

Deze patienten worden namelijk op standaard manier gemeld aan lokale GGD

Als daar druk op zit bij GGD kunnen we kijken hoe we het melden zonder bellen

makkelijker kunnen doen om zo elkaarte ontlasten
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Weergave op website

• Tabellen met data per ziekenhuis laten zien dag status

• Tabel laten zien met cumulatieve aantallen opgenomen en hoeveel

daarvan op 1C en hoeveel overleden

• Geografisch weergeven waar op plek ziekenhuis de aantal

opgenomen worden weergegeven
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Stroomschema ALLE MEDEWERKERS MEDISCH SPECIALISTEN VRIJWILLIGERS

Actie 2x per dag

temperatuur meten

thuis of in het

ziekenhuis en

monitoring respiratoire
klachten

I Werken

24 uur na verdwijnen
klachten weer werken

Koorts

ten minste 38°C

Op HOOG RISICO afdelingen
1C SEH onco hematologie

CCU dialyse
indien productive hoest nog

aanwezig 3 dagen met

chirurgisch mondneusmasker

op werken

Nee

I
Luchtwegklachten zoals hoesten

♦Klachten

koorts

EN OF

benauwdheidsklachten

EN OF

Spierpijn
EN OF

Algemeen gevoel van

ziek zijn

Benauwdheidsklachten EN OF spierpijn EN OF

algemeen gevoel van ziek zijn

Nee |

Nee

Werken Werken
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Rationale van landen en regio s met wijdverspreide transmissie

10 2« C10 2a 10 2aAuteurs

Landen met wijdverspreide transmissie volgens het OMT zijn

I0 2a

Regio s met lokale wijdverspreide transmissie zijn

10 2a

Rationale

Vandaag 13 03 2020 zijn er wereldwijd 125 048 personen met COVID 19 gerapporteerd buiten

Europa 26 965 gevallen komt het merendeel komt uit 10 2a

Van de 26 965 personen met COVID 19 gerapporteerd in de EU komt het merendeel uit de landen

10 2a

In Nederland zijn 804 personen met COVID 19 gerapporteerd waarvan er 281 35 een bron van

besmetting in het buitenland hebben Dat betekend dat 35 van de tot nu toe gemelde COVID 19

infecties zijn opgelopen in het buitenland Naast^^^’2081 zijn andere landen van besmetting

3 10 2a

[ I en

GGD Zuid Limburg geeft aan dat er voornamelijk een hoge incidentie van COVID 19 is in Sittard een

deel van de gevallen is gerelateerd aan

1° 2aM

10 2«

Gezien de huidige epidemiologie lijkt het meeste risico van import te komen uit 10 2a

10 2a

|is wijdverspreide transmissie bekend en daar neemt de overheid

verregaande maatregelen Het jmjjgQ|ministerie van VWS spreekt van community transmissie in

de autonome regio s

In

10 2a

m Veruit de meeste gevallen

worden gemeld in de regio^[
■ministerie van VWS spreekt van aanhoudende transmissie in de regio s

en heeftvanaf vandaag het

in quarantaine geplaatst

■spreekt van een bijzonder getroffen gebied in

^ spreekt niet van bijzondere transmissie gebieden in

uit 10 2a

10 2aHet 10 2a

10 2a10 2a

1° 2a

He1 10 2a 10 2a

10 2a

10 2a

Conclusie

In Nederland gaan wij uit van wijdverspreide transmissie in 10 2a
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Gezien de relatief grote hoeveelheid import gevallen van personen metCOVID 19 uit|
de verklaring van

van wijdverspreide transmissie in geheel^^^^^^Jln
met een specifieke hotspot in

I0 |2a en

Idat er in een aantal regions aanhoudende transmissie is gaan wij uit

is lokale wijdverspreide transmissie

IGezien de vooral grote

10 2a

10 2a

in H0 2a

hoeveelheid casuistiek in de regio

wijdverspreide transmissie alleen in die regio Aangezien de utoriteiten geen melding maken

van lokale wijdverspreide transmissie en het aantal importgevallen vanuil

nog niet als gebied met lokale wijdverspreide transmissie

gaan wij vooralsnog uit van lokale10 2a

10 2a tot nu toe mee

valt zien wij delen van 10 2a

Aangezien 35 van de tot nu toe gemelde COVID 19 infecties zijn opgelopen in het buitenland is de

verwachting dat het beperken van de reisbewegingen naar Nederland vanuit deze genoemde

transmissiegebieden het aantal import cases zal doen afnemen Daarmee zal de infectiedruk in

Nederland in ieder geval niet extra toenemen vanuit het buitenland Daarbij geldt wel dat de import

vanuit

import van gevallen vanuit Europa ^^^208
Omdat deze Europese gebieden ook eenvoudig op andere wijze dan via vliegverkeer te bereizen is

zal de invloed van een vliegverbod op de import van COVID 19 gevallen mogelijk beperkter zijn

l ooralsnog zeer beperkt is respectievelijk 1 1 en 2 en dat de

8 veel substantieler is

10 2a

[43 en 10 2a10 2a

Bronnen

LCI SitRep 13 03 2020

ECDC Round Table 13 03 2020

WHO Situation Rapport 13 03 2020

10 2a
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Beste collega s van het LCI

Zoals jullie weten is de GGD Hart voor Brabant momenteel de GGD met de meeste Corona

meldingen Het beleid zoals dat landelijk is ingesteld werkt voor onze regio niet meer We schetsen

de situatie en geven daarin aan welke prioriteiten wij gaan leggen

Situatie

GGD HvB heeft op het moment van schrijven ruim 150 bevestigde indexclienten Corona

Op dit moment zijn 15 BCO en van indexen in behandeling en ruim 30 pending Het aantal

pending neemt dagelijks toe dat is we lopen steeds meer achter de feiten en de

transmissie aan Dit levert sociale onrust op en klachten van ketenpartners

We zien nu besmettingen komen in de VVT sector ook zonder herleidbare bron De

verwachting is dat dit verder uit zal breiden Momenteel leidt dit al tot onvrede van de

bestuurders van deze ketenpartners tot de GGD Zij hebben ondersteuning nodig in het

oppakken van contactonderzoeken en monitoring

Zoals bekend tientallen zorgmedewerkers van ziekenhuizen in de regio zijn geinfecteerd

Diverse huisartsenpraktijken zijn gesloten omdat medewerkers bewezen Corona hebben

We krijgen toenemend vragen van huisartsen over zieke collega s en vragen over

bemonsteringen van patienten die wel aan het klinische deel van de casusdefinitie voldoen

maar niet aan de epi criteria geen risicocontact

Het aantal ambulancemedewerkers met Corona neemt toe

Positivity rate van bemonsterde contacten is bij GGD HvB ongeveer 50

Het actiecentrum is maximaal opgeschaald meer capaciteit is niette verwachten Dit is vooral een

knelpunt voor BCO en bemonstering artsen en vpk IZB en Deskundigen Infectiepreventie Wij zien op

korte termijn geen mogelijkheden de VVT sector effectief te ondersteunen omdat het crisiscentrum

al overbelast is met het uitvoeren van staand beleid t a v bemonsteringen BCO en monitoring We

zien kleine zorg infarcten ontstaan

Dit is ingevoerd

Actieve monitoring alleen nog bij mensen bij wie inschatting is dat er problemen zijn of

kunnen komen en passieve monitoring niet passend is De rest is na goede instructies in

passieve monitoring

Onderzoek met zelf BCO loopt Hopelijk morgen 12 3 besluit over inzetten hiervan Het

betekent dat mensen zelf hun contacten in kaart brengen en deze ook zelf informeren wat te

doen Deze contacten bellen de GGD als zij zelf klachten krijgen maar worden dus niet meer

actief door ons benaderd

Een bemonster wasstraat wordt zo snel mogelijk geimplementeerd

In Brabant geldt het advies om bij alle luchtwegklachten vrijwillige thuisisolatie te doen

Onze conclusie is dat de GGD ervoor moet kiezen de inzet van de het crisiscentrum Corona

te richten op het voorkomen van een zorginfarct het maximaal beschermen van

kwetsbare personen en het ondersteunen van de VVT sector verpleeghuizen

verzorgingshuizen en thuiszorg
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Wij gaan per 12 3 het volgende beleid invoeren

Ten aanzien van bron en contactonderzoek

Zelf BCO bij zelfredzame index clienten

BCO door GGD bij

o Niet zelfredzame index clienten

o zorgmedewerkers

o index clienten in instellingen met kwetsbare personen

o index clienten 70 jaar onderliggend lijden

Ten aanzien van contanten met klachten ook niet huisgenoten

bemonstering van contacten van index clienten alleen nog indien

koorts 38 graden Celsius lage luchtwegklachten EN

o zorgmedewerkers

o kwetsbare persoon 70 jaar onderliggend lijden verblijvend in instelling met

kwetsbare contacten metthuiszorg

andere contacten van index clienten die voldoen aan casusdefinitie thuisisolatie zoals alle

Brabanders met klachten Geen bemonstering geen BCO huisgenoten en partner social

distancing en bij klachten ookthuisblijven

Rationale bron is al bekend Deze personen zijn al geinstrueerd in thuisisolatie te gaan bij

klachten en zullen naast het gezin dus geen nieuwe contacten aangegaan zijn Controle

hierop is arbeidsintensief en die inzet kunnen we ejfectiever inzetten voor de VVT sector

kwetsbaren en zorgmedewerkers

Ten aanzien van andere bemonsteringen

bemonstering van zorgmedewerkers en kwetsbaren in regio GGD HvB die aan de klinische

criteria voldoen maar niet aan de epidemiologische criteria in de casusdefinitie

Rationale bijdrage aan in stand houden zorgcapaciteit negatief getesten snel aan het werk

verminderen van verspreiding onder onze kwetsbare populatie

Bemonstering van mensen die i v m terugkomst uit een land regio met wijdverspreide

transmissie aan de casusdefinitie voldoen strikt houden aan de casusdefinitie indien

voldoen dan bemonsteren bij minder klachten thuis blijven net als Brabanders met

klachten

Verder nog een paar losse opmerkingen die we wel graag willen delen zodat jullie die mee

kunnen nemen in vervolgbeleid en adviezen

Wij hebben geen signalen waardoor we denken dat 1 week va sociale onthouding in onze

regio een groot verschil gaat maken in de verspreiding van dit virus

We denken dat de huisartsen in de regio alle patienten met respiratoire klachten moeten

benaderen met voldoende adembescherming

Bij vragen of overleg weten jullie ons te vinden

Met hartelijke groet

Artsen IZB van GGD Hart voor Brabant inclusief die ons deze weken helpt
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Minisrerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Protocol monitoring en maatregelen
contacten van een bevestigde patient
met COVID 19

Bij een bevestigde patient met COVID 19 doet de GGD contactonderzoek De GGD

spoort de personen op die vanaf het begin van de eerste klachten van de patient
contact met hem of haar hebben gehad Deze personen verder contacten

genoemd staan tot 14 dagen na het laatste contact met de patient onder controle

van de GGD de afdeling ziekenhuishygiene of de bedrijfsgeneeskundige dienst om

het eventueel ontstaan van ziekteverschijnselen actief op te volgen Er is sprake
van een maatregel met een dwingend karakter

Voor een uitwerking van contacten die zorgmedewerkers zijn zie het kopje beleid

zorg medewerkers

Definitie contacten van een bevestigde patient met COVID 19

Hoogrisicocontacten

• Personen uit hetzelfde huishouden als de patient

• Patienten die contact zijn geweest van een COVID 19 patient zijn hoogrisico
contacten indien de COVID 19 patient op dezelfde zaal lag tijdens
aerosolvormende handelingen of de COVID 19 patient lag minder dan 2

meter van het contact verwijderd Zie voor de uitwerking en aerosolvormende

handelingen flowchart 2

• Vliegtuigcontacten binnen 2 stoelen in elke richting van de patient

reisgenoten personeelsleden die in hetzelfde compartiment hebben gewerkt
als de patient als de ernst van de symptomen of de bewegingen van de

patient uitgebreidere exposure vermoeden dan kan ervoor gepleit worden om

de definitie van hoogrisicocontact binnen het vliegtuig ruimer te nemen

Laagrisicocontacten

• Klasgenoten collega s en vergelijkbare contacten zoals bijvoorbeeld
teamleden bij een sportvereniging en leden van een koor of muziekgroep

• Patienten die contact zijn geweest van een COVID 19 patient zijn laagrisico
contacten indien de COVID 19 patient op dezelfde zaal lag meer dan 2 meter

van het contact verwijderd Er zijn ook contactpatienten mogelijk wanneer de

COVID 19 patient in een 1 persoonskamer lag Zie voor de gehele uitwerking
en aerosolvormende handelingen flowchart 2

Beleid contacten van een bevestigde patient met COVID 19

Meteen na de bevestiging van een casus is het noodzakelijk om contacten te

identificeren en te registreren waarbij een indeling wordt gemaakt in

hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten Voor de maatregelen wordt onderscheid

gemaakt tussen de volgende groepen

LCI richtiiJn COVID 19 bijlage Protocol beleid contacten versie 5 maart2020 Pagina 1 van 2
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• Hoogrisicocontact zonder symptomen
• Hoogrisicocontact met symptomen
• Laagrisicocontact zonder symptomen
• Laagrisicocontact met symptomen

Hoogrisicocontact zonder symptomen

Hoogrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief

Zij worden gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn op luchtwegklachten

• Eenmaal per dag hun temperatuur te meten en dagelijks hun

gezondheidssituatie door te geven aan de controlerende instantie GGD bij
contacten buiten het ziekenhuis of ziekenhuis bij contacten werkzaam in het

ziekenhuis De temperatuur wordt rectaal of via het oor opgemeten met een

persoonlijke thermometer

• Hoogrisicocontacten die gezinsleden zijn van een bevestigde patient moeten

hun sociale contacten beperken tot 2 weken nadat de indexpatient thuis in

isolatie is gegaan Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo

min mogelijk buiten de deur mogen komen Zij mogen wel naar buiten om

bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen

blijven en lichamelijk contact voorkomen Voor hoog risicogezinscontacten
die ook zorgmedewerkers zijn geldt dat zij niet geweerd worden van

werk zie hiervoor het kopje beleid zorgmedewerkers

Hoogrisicogezinscontact met symptomen

Bij een hoogrisicogezinscontact met symptomen wordt door de controlerende

instantie alleen nog diagnostiek ingezet indien deze persoon werkzaam is in de

zorg of bij een mogelijke opname indicatie ouderen 70 jaar en bij onderliggend
lijden Indien nodig kan de arts van de GGD met het LCI hierover overleggen De

gezinscontacten van de patient blijven immers al thuis een testuitslag heeft vanuit

volksgezondheidsoogpunt geen meerwaarde

Indien het contact 24 uur svmptoom vrii is dan kan isolatie opgeheven worden De

noodzaak voor bevestiging met een negatieve test is vervallen

Laagrisicocontact zonder symptomen

Laagrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief

Zij worden gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn op koorts en luchtwegklachten en in dat geval
contact op te nemen met de GGD

• Er is geen sprake van reisrestricties of andere beperkingen Wel moeten deze

personen telefonisch bereikbaar blijven

Laagrisicocontact met symptomen

Bij een laagrisicocontact met symptomen wordt door de controlerende instantie

alleen nog diagnostiek ingezet indien deze persoon werkzaam is in de zorg of bij
een mogelijke opname indicatie ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden
Indien nodig kan de arts van de GGD met het LCI hierover overleggen

Gebruik dan het triage en diaanostiekalaoritme

Indien het contact 24 uur svmptoom vrii is dan kan isolatie opgeheven worden De

noodzaak voor bevestiging met een negatieve test is vervallen

Pagina 2 van 2
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Beleid bij zorgmedewerkers
Voor ziekenhuismedewerkers is een gezamenlijk advies van het NVZ en het RIVM

gepubliceerd Dit protocol is een uitwerking van dit algemene advies

Alle zorgmedewerkers die contact hebben gehad met een bewezen COVID 19

patient zijn in principe laag risico contacten want deze personen voeren namelijk in

principe aeen aerosolvormende handelinaen uit Aerosolvormende handelingen zijn
tracheale intubatie niet invasieve beademing tracheostomie cardiopulmonale
reanimatie manuele handmatige beademing voorafgaand aan intubatie

bronchoscopie handelingen aan de tracheostoma en uitzuigen Het gaat hier

bijvoorbeeld over de meeste artsen en veroleeakundiaen in het ziekenhuis

huisartsen specialisten ouderenaeneeskunde thuiszoramedewerkers of alaemeen

verpleeqkundiaen

Medewerkers die zonder adequate persoonliike bescherminasmiddelen

aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd bij een labbevestigde COVID 19

patient zijn wel hoog risico contacten Dit zijn voornamelijk ambulancemedewerkers

of medewerkers op de Intensive Care of Spoedeisende Hulp Zie voor de uitwerking
en aerosolvormende handelingen flowchart 1

Voor hooarisico zoracontacten is wering afhankelijk van duur en mate van

expositie het aantal medewerkers met hoog risico contact en de schaarste van het

soort medewerker Intramuraal wordt wering overwogen in overleg met de afdeling
ziekenhuishygiene of bedrijfsgeneeskundige dienst Zie hiervoor ook de adviesbrief

van de NVZ in het weringsadvies moet rekening gehouden worden met de

inzetbaarheid van kritische zorgmedewerkers

Kritische

zorgmedewerker

Hoog risico contact

onbeschermd bij
aerosolvormende

procedure

Ambulanceverpleegkundigen

Werknemers IC en SEH

definitie kritische zorgmedewerker in overleg met de bedrijfsarts en het bestuur

van de instelling

Maatregelen voor de zorgmedewerker
De zorgmedewerker ontvangt van de controlerende instantie GGD bij contacten

buiten het ziekenhuis of ziekenhuis bij contacten werkzaam in het ziekenhuis een

informatiebrief Zij wordt gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn op luchtwegklachten en eenmaal per dag hun

temperatuur te meten De temperatuur wordt rectaal of via het oor opgemeten
met een persoonlijke thermometer Bij koorts of andere symptomen dienden zij
contact op te nemen met de controlerende instantie

• Hoogrisicogezinscontacten die van een bevestigde patient moeten hun sociale

contacten beperken tot 2 weken nadat de indexpatient thuis in isolatie is

gegaan Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo min mogelijk
buiten de deur mogen komen Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld

boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen Voor zorgmedewerkers die ook

hoogrisicogezinscontacten zijn geldt dat zij niet geweerd worden van

werk

Pagina 3 van 2
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Een zorgmedewerker met symptomen

Bij een zorgmedewerker met symptomen wordt door de controlerende instantie

laagdrempelig diagnostiek ingezet indien er sprake is van

• koorts ten minste 38 graden Celsius of

• hoesten of

• kortademigheid of

• verkoudheid

Gebruik dan het triage en diaqnostiekalaoritme

Als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van

een luchtweginfectie krijgen moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met

de controlerende instantie voor diagnostiek Vanaf dit moment moeten zij de sociale

omgang met anderen beperken

Indien het contact 24 uur svmptoom vrii is dan kan isolatie opgeheven worden De

noodzaak voor bevestiging met een negatieve test is vervallen

Pagina 4 van 2
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Informatiebehoefte om inzicht te krijgen in het verloop van de SARS CoV 2 epidemie in Nederland

en druk op de gezondheidszorg tbv landelijke beleidsvorming door het OMT het ministerie van

VWS en de BV Nederland

Ten behoeve van OMT 17 3 2020

10 2e 10 2» 10 2e 10 2e 10 2e1O 20

RIVM Clb

Huidige surveillance COVID 19

De gegevensbronnen hiervoor zijn

de huidige meldingsplicht op basis waarvan de GGD en de positief gemelde patienten met

COVID 19 melden in Osiris dagelijks worden de belangrijkste aantallen hieruit

gerapporteerd op de RIVM website en middels een sitrep aan het ministerie van VWS

de virologische dagstaten waarin een groot aantal labs het aantal SARS CoV 2 testen en het

aantal positieve testen rapporteert

NIVEL peilstation surveillance waarin een aantal aangewezen huisartsen het aantal

personen met luchtwegklachten registreert en een steekproef daarvan bemonstert

www infectieradar nl een citizen science project analoog aan de grote griepmeting te

starten in de week van 16 maart

Behoefte aan aanvullende gegevens mbt de capaciteit in ziekenhuizen en op de IC s

Voor het huidige COVID 19 beleid is naast bovenstaande informatie dringend behoefte aan dagelijks

een actueel inzicht in de druk op de ziekenhuizen hoeveel patienten met COVID 19 worden

opgenomen hoeveel op de 1C hoeveel daarvan worden beademd hoeveel overlijden hoeveel

daarvan hebben gezond het ziekenhuis weer verlaten etc Er zijn twee opties Optie l geaggregeerde

data die elk ziekenhuis dagelijks rapporteert of Optie 2 een beknopte dataset die per opgenomen

patient en positief geteste medewerker dagelijks door de ziekenhuizen wordt gerapporteerd Bij

elke rapportagevorm rapporteert elk ziekenhuis 2 keer per week de totale IC capaciteit dinsdag en

vrijdag

Optie 1

Bij een geaggregeerde dataset wordt per ziekenhuis dagelijks gerapporteerd

op datum x tijdstip x tijdstip elke datum hetzelfde

o aantal opgenomen patienten met COVID 19 op

■ een verpleegafdeling

• aantal beademde patienten
■ de Intensive Care

• aantal beademde patienten

op datum x tijdstip x

o aantal overleden patienten met COVID 19 in de afgelopen 24 uur

o aantal patienten met COVID 19 uit het ziekenhuis ontslagen in de afgelopen 24 uur

o aantal positief geteste medewerkers in de afgelopen 24 uur

op datum x tijdstip x

o aantal niet COVID 19 patienten op de 1C

o aantal beschikbare IC bedden

bijzonderheden
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Optie 2

Bij een beknopte dataset per opgenomen patient en positief geteste medewerker rapporteert het

ziekenhuis dagelijks voor elke in het ziekenhuis opgenomen patient met COVID 19

BSN 6 cijferige postcode geslacht leeftijd opnamedatum afdeling opnamedatum 1C

datum start beademing datum stop beademing datum van 1C naar afdeling datum ontslag

overlijdensdatum

Per positief geteste medewerker wordt BSN leeftijd en geslacht datum van de positievetestuitslag

en afdeling gemeld verpleegafdeling 1C

De werklastvoor case based informatie optie 2 zal niet veel groter zijn dan voor geaggregeerde

gegevens optie 1 omdat ook daarvoor nagegaan moet worden wie de COVID 19 patienten zijn en

waar ze liggen Optie 2 levert is informatiever

Een derde optie is dat alle ziekenhuizen in Nederland geaggregeerde data dagelijks de

geaggregeerde dataset aan het RIVM rapporteert en een aantal ziekenhuizen steekproef met

voldoende geografische spreiding en soort ziekenhuis academisch topklinisch perifeer als sentinel

ziekenhuis ook de beknopte dataset per opgenomen patient met COVID 19 en positief geteste

medewerkers rapporteert

Implementatie

Optie 1 valt niet binnen de huidige meldplicht hiervoor zou een rapportageplicht voor

ziekenhuizen in het leven geroepen moeten worden

Optie 2 vergt geen aanpassing van de meldplicht omdat COVID 19 reeds een groep A

meldingsplichtige ziekte is Wei is rechtstreekse melding van ziekenhuis naar RIVM een nieuwe

route De mogelijkheden hiervoor binnen de wet PG moeten juridisch getoetst worden

Om compleetheid en tijdigheid van de gegevens te waarborgen is het belangrijk dat een

aangewezen persoon die niet belast is met de klinische zorg de gegevensinvoer per ziekenhuis

verzorgt Opties hiervoor zijn ziekenhuishygienist of wanneer aanwezig een epidemioloog

Het Clb van het RIVM zal het veilig aanleveren van de data faciliteren



370859

Federatie

Medisch

Specialisten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Prof dr

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aan

10 2e

Mercatorlaan 1200

Postbus 20057

3502 LB Utrecht

088 505 34 34

[privm nl10 2e

Datum

Onze referentie

Uw referentie

Onderwerp COVID 19 epidemie en bijeenkomsten met medisch

specialisten

9 maart 2020

PvB bh 200303

www demedischspecialist nl

info@demedischspecialist nl

KvK nummer 40483480

Geachte collega best^^Q

De Federatie Medisch Specialisten heeft besloten haar leden de wetenschappelijke verenigingen
te vragen hun leden voorlopig af te raden om externe bijeenkomsten waarbij meerdere medisch

specialisten en of ander ziekenhuispersoneelsleden betrokken zijn te bezoeken Dit om bij te

dragen aan het voorkomen van verspreiding van ziekte maar ook aan een maximale

beschikbaarheid van dokters in deze ingewikkelde periode Bijgevoegd vindt u een afschrift van de

brief die wij hierover aan onze leden hebben gestuurd

Met vriendelijke groet

Prof dr Peter Paul P P G van Benthem

Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
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Draaiboek veiligheidsbewaking
Corona pandemie

Maart 2020
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Inleiding

Het is mogelijk dat er bij een pandemie of ook zonder pandemie een vaccinatiecampagne

komttegen het coronavirus en of eventueel grootschalig gebruikvan geneesmiddelen In dit

draaiboek wordt aangegeven hoe Lareb een eventuele noodzakelijke veiligheidsbewaking

voorbereidt en uitvoert Hierbij is de lering die is getrokken uit de ervaring van de

veiligheidsbewaking bij de H1N1 pandemie in 2009 en de ervaring opgedaan tijdens de jaarlijkse

monitoring van het griepvaccin meegenomen Vanzelfsprekend zijn verschillende

omstandigheden nu nog niet te bepalen zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee gehandeld

moet worden de mate van voorkennis van de veiligheid van het vaccin en of de eventuele

geneesmiddelen en de doelgroepen Dit draaiboek moet daarom gezien worden als een model

dat handvatten biedt maar dat flexibel moet zijn naar gelang de omstandigheden van dat

moment

Een vaccin dat nu ontwikkeld wordt zal ongetwijfeld een versnelde toelatingsprocedure

doorlopen Het zal daarom niet mogelijk zijn om bij de start van een eventuele pandemische

vaccinatiecampagne een volledig overzichtte geven van de veiligheid voor de populatie

waarbinnen het gebruikt wordt Ook bij de vorige pandemie was de kennis over mogelijke

bijwerkingen van de nieuwe vaccins nog beperkt Daarom hebben destijds de Gezondheidsraad

en het RIVM steeds bijzondere aandacht gevraagd voor monitoring van bijwerkingen

Bij de vaccinaties in het kader van een pandemie is een hoge vaccinatiegraad van belang In een

evaluatie over de aanpak van de vorige pandemie staat dat de WHO zich zorgen maakte over

vaccinweigeraars Bij een deel van de mensen die vaccins weigeren speelde destijds de angst

voor bijwerkingen een rol hetgeen destijds ook bleek uit de voortdurende discussie over

bijwerkingen in de sociale media {Helsloot 2011 Het doel van de veiligheidsbewaking in deze

acute situaties is dan ooktweeledig enerzijds mogelijke onterechte ongerustheid kunnen

wegnemen en anderzijds garantie dat wanneer er wel een veiligheidsprobleem is dat deze

tijdig ontdekt wordt en gelijk actie ondernomen kan worden Een kwalitatief hoogwaardige en

transparante bewaking van de veiligheid van vaccins tijdens een vaccinatiecampagne bij een

pandemie is daarom noodzakelijk

Bij een eventuele grootschalige inzet van geneesmiddelen hangt de noodzakelijkheid van extra

veiligheidsbewaking af van het veiligheidsprofiel en hoeveel hierover bekend is binnen de

doelgroep Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde geneesmiddelen Op dit

moment is er een voorlopig behandeladvies https lci rivm nl covid

19 bijlage behandeladvies Het gebruik van chloroquine of lopinavir ritonavir kan off label

overwogen worden Chloroquine en lopinavir ritonavir zijn beschikbaar en het

bijwerkingenpatroon is bekend bij de huidige indicaties en doelgroepen Bij verslechtering of

zeer ernstige presentatie kan remdesivir als rescue therapie worden toegevoegd waarvoor

echter een importvergunning via het RIVM dient te worden gevraagd aan de firma Remdesivir is

een experimenteel intraveneus antiviraal middel dat nog niet geregistreerd is zodat

effectiviteit en veiligheid onbekend zijn

Scenario s

Op dit moment zijn scenario s mogelijk van diverse combinaties van onderstaande situaties

1 Een vaccinatiecampagne voor de gehele bevolking

2 Een vaccinatiecampagne voor risicogroepen

3 Grootschalig gebruik van chloroquine en of lopinavir ritonavir

2 10
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4 Gebruik van remdesivir bij ernstig zieke patienten
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Stappenplan

Stap 1 Voorbereiding extern

Vaststellen wat de extern betrokken partijen zijn In ieder geval zijn dat VWS OMT RIVM

LCI en CBG

Afspraken met extern betrokken partijen over

o wie waarvoor verantwoordelijk is

o de definitieve invulling van de veiligheidsbewaking

o hoe en wanneer welke informatiestromen plaatsvinden

o wie contactpersonen zijn

Lareb krijgt z s m informatie over

o de vaccins en of in te zetten geneesmiddelen

o de beoogde doelgroepen
o de organisatie van de campagne

o het uitvoerings verstrekkingsschema waaronder de beoogde uitvoerders en

locaties waar en wanneer de vaccinaties plaats zullen vinden of de wijze waarop

geneesmiddelen verstrekt zullen worden

Afspraken worden gemaakt over hoe Lareb de batchnummers kan ontvangen en verwerken

Afspraken worden gemaakt hoe Lareb tijdig preklinische veiligheidsdata ontvangt

Afspraken met betrokken partijen over communicatie m b t

o het melden van bijwerkingen bij Lareb en de monitoring LIM

o distributie informatiefolder

o delen en bespreken ernstige meldingen

o rapportages en signaleringen

Afspraken over financiering van de veiligheidsbewaking

Stap 2 Voorbereiding intern

♦ Aanstellen pandemie team inclusief back up

• Werving aantrekking en inwerken extra tijdelijk personeel

Ontwikkelen en testen specifiek meldformulier en monitoring vragenlijsten technische

verwerking in databases

♦ Ontwikkelen werkwijze en technische verwerking batchnummers

Query s voor analyses en rapportages vaststellen

♦ Voorlichtingsplan opstellen over melden en deelname monitoring

Stap 3 Uitvoering

♦ Dagelijks

o Afhandelen spontane meldingen en monitoring vragenlijsten

o Overzicht en bespreken van ernstige en bijzondere meldingen

Wekelijks

o Signaaldetectieoverleg

o Advies Klinische Adviesraad

o Overzichten naar externe betrokken partijen

Signalen en meldingen van overlijdens per ommegaande naar externe betrokkenen partijen

♦ Overleg met externe betrokkenen afhankelijk van gemaakte afspraken
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Openbaar maken signaleringen en periodieke overzichten van meldingen

Stap 4 Verslag en evaluatle

Rapportage publicatie van eindverslag spontane meldingen en resultaten monitoring

Evaluatie veiligheidsbewaking

Wetenschappelijk publicaties
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Voorbereiding

Interne coordinate en bezetting
Zodra duidelijk is dat er sprake is van plannen of concrete voorbereidingen van een

vaccinatiecampagne en of grootschalige inzet van geneesmiddelen of geneesmiddelen met een

nog niet duidelijk veiligheidsprofiel wordt er bij Lareb een pandemieteam aangesteld

Ditteam bestaat in ieder geval uit een team wetenschappelijk beoordelaars hoofd

signaaldetectie hoofd meldingen hoofd monitoring en de directeur

Indien nodig wordt extra tijdelijk personeel geworven waarbij rekening gehouden wordt met

zowel de extra werkzaamheden als de mogelijke uitval door ziekte Omdat nieuw personeel ook

ingewerkt moet worden is het van belang om zo vroeg mogelijk hier op te kunnen anticiperen

Het hoofd signaaldetectie meldingen monitoring en de directeur zorgen dat ze dusdanig op de

hoogte en ingewerkt zijn zodat ze elkaar kunnen vervangen Een schema wordt opgesteld in

welke volgorde wie wie vervangt bij uitval

Informatie

Een snelle en open communicatie met de extern betrokken partijen is noodzakelijk om adequate

voorbereidingen te kunnen treffen

Lareb moet in ieder geval de volgende informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking hebben

1 Welke vaccins er worden gebruikt merk batch

2 Op welke wijze de batchnummers gekoppeld kunnen worden aan de gevaccineerden

3 Hoe vaak en wanneer er wordt gevaccineerd uitvoeringsschema

4 Wie doelgroepen en hoeveel mensen het vaccin aangeboden krijgen
5 Wie er gaan vaccineren uitvoerders

6 Welke geneesmiddelen voorgeschreven gaan worden

De vaccins

Over de vaccins is de volgende informatie relevant

• Wordt er gebruik gemaakt van een dood of levend vaccin

• Welke hulpstoffen hetvaccin bevat adjuvans conserveringsmiddel eventuele rest

antibiotica en andere stoffen

• Zijn er contra indicaties

• Welke bijwerkingen bekend zijn
• Zijn er bijwerkingen waar extra alertheid voor geboden is {zogenaamde adverse events of

special interest AESI en welke definities hiervoor worden gehanteerd

De EMA kan aanbevelen zorgverleners actief aan te moedigen een aantal soorten Adverse

events following immunization AEFI te melden Deze bijwerkingen zijn opgenomen in de Risk

Management Plans RMP s die de registratiehouders voor de vaccins opstellen Nadere details

worden vermeld in de CHMP Recommendations for the Pharmacovigilance Plan van de RMP s

Doc Ref EMEA 359381 2009 De RMP s worden opgevraagd bij het CRG Mogelijk is een RMP

nog niet voorhanden Het is daarom noodzakelijk dat Lareb alle preklinische veiligheidsdata kan

inzien
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Batchnummers

Voor een goede veiligheidsbewaking van vaccins is het van belang kennis te hebben van het

partijnummer van het toegediende middel Lareb dient deze batchnummers zonder vertraging

ter beschikking te hebben Het is derhalve noodzakelijk dat er voor de start van de campagne

afspraken worden gemaakt metexterne partijen over hoe Lareb de batchnummers op

patientniveau kan integreren bij het verwerken van de registratie van de meldingen en in de

monitoring Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn bepaalde gegevens van de melder deelnemers te

moeten vragen om te kunnen koppelen op basis van waarschijnlijkheid

Bij de huidige griepvaccinmeldingen en het monitoringsysteem van de griep is dit erg

arbeidsintensief en onvolledig Dit behoeft daarom vooraf duidelijke logistieke afspraken

Geneesmiddelen

Lareb moet tijdig op de hoogte zijn van welke middelen ingezet gaan worden Dit is van groot

belang voor de keuze voor welke veiligheidsbewaking en hoe deze wordt ingezet

Van alle genoemde geneesmiddelen die ingezet gaan worden zorgt Lareb datze volledig

to date is wat betreft de beschikbare kennis over de veiligheid d m v literatuuronderzoek

inzage RMP s en analyses van meldingen Het is van belang dat Lareb alle klinische

veiligheidsdata kan inzien

up

Ontwikkeien specifiek meldformulier en monitoring vrageniijsten

Naast de registratie en analyse van spontane meldingen gaat Lareb ook een monitor LIM

uitvoeren Gevaccineerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan online vragenlijsten over

eventuele bijwerkingen na vaccinatie Voor patienten die geneesmiddelen krijgen kan hetzelfde

overwogen worden

Voor de vaccins en eventueel voor bepaalde geneesmiddelen worden specifieke

meldformulieren en vragenlijsten voor de monitoring ontwikkeld Daarvoor is spoedige
informatie over bijwerkingen die mogelijk bijzondere aandacht vragen AESI en de wijze waarop

Lareb geinformeerd wordt over de batchnummers van belang
Het afhandelen van de meldingen en de monitoringdata moeten gezien de te verwachten grote

aantallen zoveel mogelijk geautomatiseerd plaatsvinden De geautomatiseerde import en

verwerking van het specifieke meldformulier dienen getest te worden Het is niet wenselijk
eventuele aanpassingen tijdens de campagne te moeten doen

Gezien de tijd dat bovenstaande kost is het niet verantwoord om te wachten met deze

voorbereiding op een definitief scenario Het is gewenst om vooruitlopend daarop zeer tijdig
een basisstructuur klaar en getest te hebben Het meldformulier en de vragenlijsten kunnen

dan met enkele aanpassingen op het moment dat het nodig is snel in 4 weken operationeel

zijn

Communicatie

Naar zorgverleners en het algemene publiek dient duidelijk gemaakt te worden dat deelname

aan de monitoring en melden van bijwerkingen die samenhangen met de vaccinatie en

eventuele geneesmiddelen mogelijk is en van belang is Hiervoor zal een voorlichtingsplan

worden gemaakt

Waar en hoe gevaccineerden en geneesmiddelengebruikers gevraagd kunnen worden deel te

nemen is afhankelijk van de opzet van de campagne

Inschatting aantallen meldingen en inclusies monitoring

Tijdens de 2009 Nieuwe Influenza A H1N1 campagne werden ongeveer 7 1 miljoen mensen

gevaccineerd Het betrof hier specifieke doelgroepen en niet de gehele bevolking Gedurende

deze vaccinatiecampagne werden door Lareb in twee maanden tijd ruim 7 000 meldingen
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ontvangen De meldgraad bedroeg 12 5 per 10 000 gevaccineerden Het betrof hier meldingen
van zowel zorgverleners als gevaccineerden zelf

In tabel 1 wordt een inschatting gegeven van het aantal te verwachten meldingen van

bijwerkingen in twee scenario s Deze scenario s zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de

campagne in 2009 Het scenario waarbij dezelfde doelgroep als in 2009 wordt gevaccineerd en

het scenario waarbij de gehele bevolking gevaccineerd wordt

Tabel 1

Schatting aantal spontane meldingen bij pandemievaccinatie op basis van H1N12009

doelgroep aantal meldingen
totaal waarvan ernstig

gehele bevolking

risicogroepen

15 000

7 500

600

300

Uiteraard is het niet te voorspellen hoeveel extra meldingen Lareb bij een volgende

vaccinatiecampagne tijdens een pandemie zal ontvangen Be halve dat het scenario nog niet

duidelijk is hangt het af van andere omstandigheden zoals de aandacht in de media de

bekendheid met melden de bereidheid tot melden en het bijwerkingenprofiel van de vaccins of

gebruikte geneesmiddelen Daarnaast moet een inschatting gemaakt worden van het aantal

extra meldingen bij de inzet van geneesmiddelen

Voor de monitoring van vaccin en geneesmiddelen moet vooraf een inschatting gemaakt
worden van de deelname Tijdens de H1N1 campagne werden zo n 4000 gevaccineerden

gevolgd in de monitoring

Op dit moment wordt uitgegaan van deze inschatting
Extra meldingen vaccins

Extra meldingen geneesmiddelen

Deelnemers monitoring vaccin

Deelnemers monitoring geneesmiddelen

15 000 waarvan 600 ernstig

5 000 waarvan 200 ernstig

4 000

2 000

Rapportage overzichten en signaaldetectie

De query s voor de analyses voor de rapportages van meldingen en in LIM gerapporteerde

bijwerkingen dienen voor aanvang van de campagne geprogrammeerd te worden
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Uitvoering

Registratie en afhandelding meldingen

Zo veel mogelijk meldingen zullen automatisch voorzien worden van een geneesmiddel en een

bijwerkingcode Ook als het importeren in de database grotendeels automatisch plaatsvindt

blijven handmatige acties nodig Een deel van de meldingen wordt nader bekeken en mogelijk

wordt er meer informatie opgevraagd Hierdoor ligt de gemiddelde afhandelingstijd voor een

melding naar schatting rond devijftien minuten

Voor een effectieve bewaking dienen verwerking en analyse van meldingen zonder vertraging

plaats te vinden Op basis hiervan kan immers directe actie noodzakelijk zijn Voorrang dient

gegeven te worden aan die meldingen die vanuit het oogpunt van volksgezondheid de grootste

signaalwaarde hebben De prioriteitsvolgorde is als voIgt

overlijdens

ernstige onbekende bijwerkingen

ernstige bekende bijwerkingen

in Risk Management Plan vermelde bijwerkingen

onbekende niet ernstige bijwerkingen

in de productinformatie vermelde niet ernstige bijwerkingen

Monitoring
Gevaccineerden worden gevraagd deel te nemen aan een monitoring naar bijwerkingen

Bij aanmelding wordt een account aangemaakt waarmee men de vragenlijsten binnen een

beveiligde omgeving kan invullen Of men na aanmelding een of meerdere vragenlijsten

ontvangt hangt af van diverse factoren zoals aard en aantal gegeven vaccins en gebruikte

geneesmiddelen te verwachten latentietijd van bijwerkingen en duur

Binnenkomende enquetes worden gecorrigeerd en gecodeerd Dit vergt per deelnemer naar

inschatting gemiddeld 20 minuten Ernstige of anderszins bijzondere bijwerkingen die in de

enquete worden vermeld worden per ommegaande doorgeleid naar het Signaaldetectieoverleg

zodat ze meegenomen worden in de signaaldetectie Ook hier wordt indien relevant meer

informatie opgevraagd

Signaaldetectie

Het doel van signaaldetectie is om nieuwe informatie over bijwerkingen op het spoor te komen

en om eventuele afwijkende patronen in het optreden van bijwerkingen in kaart te brengen

Speciale aandacht gaat uit naar batch gerelateerde problemen Hierbij wordt de ontwikkelde

batchanalyse methode toegepast

Signaaldetectie dient continu plaats te vinden om bij al dan niet batch gerelateerde

problemen direct actie te kunnen ondernemen

Dagelijks worden alle spontane meldingen en gerapporteerde bijwerkingen uit de monitor

bekeken en ernstige en bijzondere meldingen besproken Wekelijks is er Signaaldetectieoverleg

waarbij ook inbreng van de Klinische Adviesraad wordt ingeroepen Wekelijks worden

overzichtsrapporten gemaakt en gedeeld met extern betrokkenen

Het CBG RIVM en VWS dienen per ommegaande op de hoogte te worden gesteld van alle

nieuwe signaleringen Over meldingen van overlijdens is dit binnen 24 uur
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Communicatie

Een groot publiek vertrouwen in de vaccins en de bewaking van de risico s zijn belangrijk Een

goede aanpak van de communicatie over de veiligheid is daarom essentieel voor het welslagen

van een pandemische vaccinatiecampagne

Transparantie

Indien er signaleringen zijn zullen deze na bespreking met extern betrokken partijen ook op de

website van Lareb openbaar gemaakt worden Hetzelfde geldt voor uitgebrachte rapportages

over meldingen Over de frequenties van openbare rapportages worden met extern

betrokkenen partijen duidelijke afspraken gemaakt

Verzoeken om informatie

Lareb geeft inzicht in gemelde bijwerkingen met duiding indien daarom door externe partijen

gevraagd wordt

Voor informatie over andere aspecten van de campagne dan bijwerkingen verwijst Lareb door

naar de verantwoordelijke instanties

Helpdesk

Vragen over bijwerkingen van publiek en zorgverleners worden adequaat beantwoord Hiervoor

worden Q en A s voorbereid en ook op de website geplaatst Voor vragen die niet over

bijwerkingen gaan wordt doorverwezen naar de verantwoordelijke instanties

Interne communicatie

Ook intern is een goede communicatie belangrijk zowel voor een gelijke informatiegraad voor

alle medewerkers als voor de motivatie van de medewerkers van wie in de periode rond de

campagne forse inspanningen worden gevraagd

Het is wenselijk om tijdens de vaccinatiecampagne dagelijks overleg in te plannen met het

pandemieteam om de gang van zaken en eventuele problemen te bespreken Zowel de

inhoudelijke als procedurele afspraken die tijdens dit overleg worden gemaakt dienen

zorgvuldig te worden vastgelegd Ook omdat collega s kunnen uitvallen wegens ziekte en

anderen hun verantwoordelijkheid moeten kunnen overnemen
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Geachte collega

De medisch specialisten verenigd in de Federatie vinden het uitermate belangrijk om hun

patienten goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID 19 Onze patienten zijn
vaak bijzonder kwetsbaar en continuiteit van zorg is essentieel

Van verschillende kanten wordt de Federatie bevraagd of het verstandig is dat medisch specialisten
externe bijeenkomsten van zorgprofessionals bezoeken zoals congressen symposia en

refereeravonden In meerdere ziekenhuizen wordt medisch specialisten en andere werknemers

inmiddels gevraagd om voorlopig niet meer deel te nemen aan dit soort grotere of kleinere

bijeenkomsten

Het bestuur van de Federatie heeft overlegd met enkele deskundigen onder andere met

NVIC beide lid van het outbreak management team OMT

NVALT

H MMI en

10 2evan het RIVM maar ook met NIV en 10 2e

Het bestuur van de Federatie raadt het bezoek van medisch specialisten aan bovengenoemde

bijeenkomsten af Dit advies geven wij om de kans op transmissie van het oorzakelijk virus te

verkleinen zodoende de kwetsbare patienten te kunnen beschermen Daarnaast om bij te dragen
aan het waarborgen van de continuiteit van zorg ook in de nabije toekomst anticiperende op een

mogelijke verergering van de COVID 19 epidemie

Daarom heeft het bestuur van de Federatie besloten per direct alle bijeenkomsten van het bureau

van de Federatie waar medisch specialisten bij betrokken zijn alleen nog via videoverbinding te

laten plaatsvinden Dit betekent dat de Algemene Vergadering van 19 maart 2020 omgezet zal

worden naar een videoconferentie Ook bijeenkomsten van raden commissies of werkgroepen
zullen vanaf nu middels een videoverbinding worden gehouden Dit besluit omvat ook de

bijeenkomsten georganiseerd door ons Kennisinstituut en geldt in ieder geval tot en met vrijdag 10

april 2020 Het bestuur raadt de leden van de Federatie aan om deze lijn te volgen

Overigens krijgen wij signalen dat er wetenschappelijke verenigingen zijn die contact hebben gehad
met hun Italiaanse collega s Hieruit komt vaak een ontredderd beeld naar voren van de

omstandigheden waarmee zij op dit moment te maken hebben kunnen wij leren Wij adviseren je

dan ook met je eigen collegae in Italie contact op te nemen zodoende goed voorbereid te zijn op

wat er mogelijk nog gaat komen
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Federatie

Medisch

Specialisten

Pagina 2 van 2

Het spreekt voor zich dat wij als bestuur van de Federatie de ontwikkelingen op de voet blijven

volgen en in contact blijven met deskundigen en het RIVM We zullen je voorzien van nieuwe

berichtgeving als de maatregelen aangepast moeten worden Mochten er naar aanleiding van deze

brief nog vragen zijn aarzel dan niet om contact met mij of het bureau I

op te nemen

10 2e

Veel sterkte de komende tijd

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
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Stroomschema ALLE MEDEWERKERS MEDISCH SPECIALISTEN VRIJWILLIGERS

Actie 2x per dag

temperatuur meten

thuisof in het

ziekenhuis en

monitoring respiratoire
klachten

I
Koorts

ten minste 380C

Nee

l
Luchtwegklachten zoals hoesten

Benauwdheidsklachten EN OFspierpijn EN OF

algemeen gevoel van ziek zijn| Nee

Nee

z
Oiagnostiek

Werkverbod tot uitslagtest
TENZIJ de continuiteit van

zorg verstoord wordt

inschatting management

afdeling

Indien test positief voIgt
tevens aangifte bij GGD

Geen werkverbod

Geen diagnostiek
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI RIVM

11 03 2020

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

E mail ®
Telefoon 31 0 30 274 7000

Positieve

Cases
Coronavirus COVID 19

Nederland

N 503

Samenvatting Data status 11 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 503 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er vijf zijn

overleden Dit betrof alien oudere patienten met onderliggend lijden Dit is een toename van 121gevallen en 1

overlijden opzichte van gisteren In totaal zijn 62 patienten opgenomen geweest in een ziekenhuis de rest verblijft

thuis

Analyse van de 503 personen laat zien dat 199 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden

procentueel is dat ongeveer evenveel als gisteren Naast Italie 166 zijn andere landen van besmetting Oostenrijk 18

Duitsland 6 Iran 2 Groot Brittannie 2 Frankrijk 1 Kaapverdie 1 en China 1 Voor 90 gevallen is de bron

onbekend bij 92 gevallen is dit nog in onderzoek De meerderheid van de gevallen met een onbekende bron is

woonachtig in Noord Brabant 69 van de 90 2 van de 90 zijn woonachtig in Utrecht 83 Van de gemelde personen is

werkzaam in de zorg

Van de 503 gemelde gevallen zijn er 223 woonachtig in de provincie Noord Brabant 65 66 in de provincie Utrecht

11 57 in de provincie Zuid Holland 10 en 48 in de provincie Limburg 16

De uitkomsten van het steekproefonderzoek onder ziekenhuismedewerkers in Brabant zijn als voIgt samen te vatten

Van 6 8 maart werden 1097 medewerkers in de ziekenhuizen getest 3 9 bleek inderdaad het coronavirus te hebben

De percentages verschillen per ziekenhuis en liggen tussen de 0 en 10 Ook werden 200 patienten getest Van deze

patienten bleek gemiddeld 9 het virus te hebben Ook daar zijn er verschillen tussen ziekenhuizen De mensen die

getest zijn hadden al klachten

Casusdefinitie

De casusdefinitie is aangepast Macau en Singapore zijn verwijderd uit lijst van landen regio s met wijdverspreide
transmissie daar staan nu China Zuid Korea Iran en geheel Italie vermeld Voor de lijst met landen regio s met

lokale transmissie wordt nu verwezen naar de WHO site
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Aanpassingen in Nederlands beleid

Vanaf 6 maart worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest wanneer zij klachten

ontwikkelen tenzij zij in de zorg werken tot een risicogroep behoren Deze gevallen ontbreken in deze overzichten

Vanaf maandag 9 maart is het algemene advies om geen handen te schudden van kracht Daarnaast geldt voor Noord

Brabant het advies om bij verkoudheid hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden plus sinds

gisteren de specifieke adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken en bezoek aan drukke plaatsen te vermijden tot

maandag 16 maart Grote evenementen in Noord Brabant zijn daarom de komende week afgelast

Duiding

Volgens het ECDC is het risico op een infectie met COVID 19 in de EU matig tot hoog

Voor Nederland geldt dat er in Noord Brabant naast importgevallen aanwijzingen zijn voor onopgemerkte lokale

transmissie Bijna de helft van de nieuwe gevallen zijn door GGD en in de provincie Noord Brabant gemeld De kans op

toenemende druk op de GGD en en de gezondheidszorg in Noord Brabant is daarmee ook groter Buiten deze provincie

zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor wijdverspreide onopgemerkte transmissie
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Tekst Advies m b t Iabinf@ct

Advies betreffende Ademhalingsbeschermingsmaskers voor CQVID 2019

In het begin van de SARS CoV 2 uitbraak was nog veel onduidelijk over de transmissieroute en is

gekozen voor een FFP2 masker in de patientenzorg om ook beschermd te zijn tegen mogelijke

aerogene transmissie

Uitgangspunt voor de maskerkeuze is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid

moet bieden bij de verzorging behandeling van een patient met COVID 2019 waarbij de keuze

draagbaar en functioneel moet zijn en er niet gekozen moet worden voor onnodige extra

veiligheidsmaatregelen

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS CoV 2 via druppels en

in direct contact biedt FFP1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die

patienten moeten verzorgen met COVID 2019

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals

bijv bronehoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoor wordt een FFP2

masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstige zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij de

gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de 1C zorg van een patient met COVID 2019

om die reden een FFP2 masker geadviseerd
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Communicatielijnen VWS RfVM GGD VzVr Wet publieke gezondheicf en Wet Veiligheidsregio s

Afspraken bij A ziekten

De Minister bepaalt het bestrijdingsbeleid op basis van adviezen vanuit het RIVM Het ministerie van

VWS zorgt voor het interdepartementaal overleg en de link naar landelijke crisiscoordinatie

Medische inhoudelijke lijn
RIVM LCI draagt het beleid uit en ondersteunt op medisch inhoudelijk niveau de arts

infectieziektebestrijding GGD en geeft aanwijzingen aan de arts IZB GGD over het beleid

IMaast internationale ontwikkelingen integreert het RIVM LCI signalen uit het veld om het

bestrijdingsbeleid zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften uit het veld

GGD arts IZB informeert en adviseert de DPG over de medisch inhoudelijke kant van de

bestrijdingsmaatregelen Daarin zijn de adviezen vanuit het RIVM opgenomen en wanneer

als zodanig aangegeven ook bindend

De DPG inhoudelijk de arts IZB informeert en adviseert de Voorzitter Veiligheidsregio over

de bestrijdingsmaatregelen bij landelijke aanwijzing zijn de vrijheidsgraden beperkt

Bestuurlijke lijn
De minister van VWS bepaalt het bestrijdingsbeleid op advisering van het RIVM zo nodig

OMT en communiceert met de voorzitters van de veiligheidsregio s de minister is

verantwoordelijk voor de landelijke publieksvoorlichting

De voorzitter van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de uitvoering van de

bestrijdingsmaatregelen en communiceert hierover de met de lokale burgemeesters

conform wet veiligheidsregio s De VzVr voert de regionale publiekvoorlichting

Ergo

t a v inhoudelijke beleid instructies en publiekscommunicatie overlegt het RIVM met de

GGD en en vice versa

De Directeur RIVM Centrum Infectieziektebestrijding informeert overlegt met de minister

van VWS

De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD informeert overlegt met de Voorzitter van

de Veiligheidsregio
Waar nog extra nodig is het de rol van de Directie Publieke Gezondheid van VWS om

namens de minister centraal met de bestuurlijke kolom te communiceren



370894

Verpleeghuis
allemaal

lichamelijk
kwetsbare

patienten

Patienten met

klachten conform

richtlijn VERENSO

Verpleeghuis
medewerker

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
• Testeri

Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

Isolatie en

bescherming
verpleeghuispopula
tie en medewerkers

Individuele

patientenzorg
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besmette

medewerker
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

DR nota mondmaskers docx

Mon 3 30 2020 6 46 01 AM

FW DR nota mondmaskers

Mon 3 30 2020 6 46 02 AM

Ook voor jou ter info Zonet deze nota ingediend om DR te informeren

Net al gebeld met[y2iSfiI Zij gaat in het OMT inbrengen dat er behoefte is aan coordinate rondom hergebruik van

mondmaskers Wij kunnen daar vanuit GZB een rol in spelen

Zit jij ook bij het OMT

Voor mij niet helder wie daar aan tafel zitten en hoe ik beste jullie kan informeren Wij informeren wel steeds LCI

maar dat komt niet door bij^^Q

Heb jij tijd om even te bellen Ik kan bellen tot 9 3Qu en dan weer vanmiddag of morgen

Groet 10 2e

10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 08 42

@rivm nlTo

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

Subject DR nota mondmaskers

Goedemorgen^^^^

In overleg metl

op laatste moment opgesteld omdat de situatie per dag veranderd en we zo het meest actuele beeld met de DR

kunnen delen

Ookis op de hoogte van deze nota

gisteren deze nota voor de DR opgesteld met name ter informatie en 1 adviesvraag Pas10 2»

is akkoord met indienen10 2e

Groet 10 2e

Dr 10 2e

10 2e

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven
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To

3B@rivm nllCc m

From

Sent Fri 3 20 2020 6 15 42 PM

Subject Antw vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Received Fri 3 20 2020 6 15 42 PM

Prima Goed om

GioetBE

steeds mee te nemen zodat hij ook weet wat er getest is En10 2e 10 2e

10 2e 10 2e [@rivm nlVan

Datum 20 maart 2020 om 18 57 42 CET

■9U Jk
Aan

CC |
Ondervverp Antw vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Heb de vraag bij
Als het materiaal een zeefje geworden is meet je het ook met de fit test

Gaat om deeltjes die langs en door het materiaal gaan volgens
En idd alleen in geval van nood

kieergelegd met in de cc10 2e 10 2e 10 2een

10 2e

@rivm nlVan

Datum 20 maart 2020 om 18 50 09 CET

10 2e 10 2ej

Aan

^^^^^j^^^^^^H@rivm
nl

Onderwerp Doorst vraag nav bericlit over hergebruik FFP2 mondmaskers

Kan jij een antwoord fommleren Klopt wat er gezegd wordt is ook alleen m nood een mogelijkheid met alle haken en

ogen

GroetJ 10 2e

|@rivm nlVan

Datum 20 maart 2020 om 17 57 43 CET

10 2e 10 2e

Ini l@minvws nl @rivm nl

@rivm nl

Onderwerp RE vraag nav bericht over liergebruik FFP2 mondmaskers

2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2ej

Dat zijn in cc10 2e 10 2een

Groet

10 2e I0 2e @minvws nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 17 46

10K2S 10 2e |@rivm nl

Subject FW vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Importance High

To
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Onderstaande mail van SZW gaat over sterilisatie met waterstofperoxide Doen jullie daar nu iets mee qua nader onderzoek

Wie kan ik bij jullie benaderen

Hartelijke groet en dank ^^

Directie Patient en Zorgordening PZo

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 10 2e

Tip Abonneer je op Ontregelnieuws

[Ontl Regel
de Zorg

10 2e 10 2e l@ minvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 17 38

Aan

Onderwerp FW vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Urgentie Hoog

10 2« 10 2e gminvws nl

10 2e 10 2S gminvws nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 15 43

Aan 10 2« l@minvws nl

@minszw nlCC

Onderwerp FW vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Urgentie Hoog

Hoi 10 2e

helpen met onderstaande vraag van de Inspectie SZW over het onderzoek dat gedaan is naar het hergebruik vanKun jij
de FFP2 maskers

10 2e

Groeten

10 2

10 2e 10 2e @minszw nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 15 30

Aan

Onderwerp vraag nav bericht over hergebruik FFP2 mondmaskers

Urgentie Hoog

10 2« 10 2e [@minvws nl
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Beste 10 2e

Onderstaande vraag bereikte n a v het bericht over hergebruik van mondmaskers op de website van RIVM

https www rivm nl documenten hergebruik ffp2 mondmasker5 bereikte mij via de crisisorganisatie Inspectie SZW afkomstig
van een arbeidshygienist uit een ziekenhuis

Het is een terechte vraag opmerking Weet jij wellicht of hier een antwoord op is gegeven door het OMT Ik heb deze vraag ook

uitgezet bij de crisisorganisatie van SZW maar het lijkt me goed om dit ook aan VWS te sturen

De werking van behandelde maskers is alleen onderzocht met een fittest er zijn geen verdere onderzoeken gedaan m b t

residuen materiaaleigenschappen of biologische veiligheid
Er is geen onderzoek gedaan of het masker nog aan de eisen voor FFP2 voldoet

Er zijn alleen schone maskers getest geen gebruikte

Er is o a geen onderzoek gedaan naar de biologische veiligheid

Daar gaat het m nu net om Er is na het desinfecteren enkel gekeken of maskermateriaal niet teveel degenereerde en

naar de correcte aansluiting aan het gezicht
Het filterend vermogen ten aanzien van viruspartikels nanometer grootte is niet getest

Het onderzoek zegt dus niets over de voldoende bescherming tegen virussen waaronder corona

Met vriendelijke groet

m

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie Gezond en Veilig werken

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag | www riiksoverheid nl

E m i n sz vv n I
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10 2e

1° Ze

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 4 2 2020 8 29 52 AM

RE scenarios voor de Caribische eilanden

Thur 4 2 2020 8 29 53 AM

Twee keer zoveel 70 25 meer 60 Dat zijn verreweg de meeste IC opnames

From

Sent 02 April 2020 10 28

10 2e

10 2eTo

Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

Dus dit verschil in leeftijdstructuur verklaart helemaal het verschil in vraag capaciteit tussen bonaire en st maarten

Chart Title

10 0

9 0

5 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 1
1 0

0 0

age 00 age 05 age 10 age 15 age 20 age 25 age 30 age 35 age40 age 45 age 50 age 55 age 60 age 65 age 70 age 75 age SfH

04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79

■ 5XM ■ BON

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

□UBBEL

10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10» 2e 10 2e

□UBBEL

10 2 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

□UBBEL

10 2e 10 2e

10 2s 10 2e

10 2»

10 2»

10 2« 10 2« 10 2« 10 2e

1C 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2« 10 2» 10 2»

□UBBEL
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 ae 10 2»To @rivm nl] @rivm nl]
Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 3 04 40 PM

RE overzicht wjizigingen modelleerwerk BES COVID opnames

Fri 3 27 2020 3 04 40 PM

Dat is dus de bedoeliiigf

10 2e 10 2e

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

dubbel
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f10 2» 10 2e 10 2« 10 2»To |@rivm nl] |@rivm nl]
irivm nl

B@rivm nl] 10 2eCc H@rivtn nl]

l@gmail com]imail com[jj m

From

Sent Fri 3 27 2020 2 58 49 PM

Subject RE overzicht wjizigingen modelleerwerk BES COVID opnames

Received Fri 3 27 2020 2 58 49 PM

Ik heb even met overlegd

Zij hebben historische data met self report en ze hebben steekproeven gedaan in de bevolking en die waren 2x zo

hoog
Dus veel DM ongediagnosticeerd en onbehandeld m n bij lage SES groepen

Hij kwam op een schatting van 20 maar als je zelf gerapporteerd gebruikt is dat ongeveer de helft

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e 10 2e

•f0 2e

10 2e

10 2»

10 2s

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2a 10 2e

dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10| 2e

10 2»

dubbei
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10 2e

10 2e

10 2a

10 2a 10 2e 10 2eTo a rivm nll |@rivm nl]

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

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 2 36 39 PM

RE overzicht wjizigingen modelleerwerk BES COVID opnames

Fri 3 27 2020 2 36 40 PM

10 2e | je hebt het aantal beademingsmachines en het aantal isolatiekamersDag
Hoe zich dat vertaalt in IC kamers weet ik niet Ga maar uit van het aantal beademingsmachines
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2® 10 2a 10 2e

dubbai

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2a

10 2a 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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1D 2s 10 2e

10 2e

10 2S

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

10 26 10 2a

dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2» I0 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 26 10 2e

dubbeit10 2« 10 2«

10 2» 10 2e

10 2e
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dubbel
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l@rivm nll HEHS110 2» 10 2«To @rivm nl]

j 10 2s arivm nll
10 2eFrom

Sent Fri 3 27 2020 10 32 22 AM

Subject RE comorbiditeit

Received Fri 3 27 2020 10 32 23 AM

Hoi

in ik hebben het even doorgesproken We stellen voor met 2 te vermenigvuldigen Hospitalisatie wordt niet

alleen maar verklaard door deze risicofactoren dus je moet ook niet al te hoog gaan zitten

Akkoord

From

Sent 27 March 2020 11 16

10 2e

10 2e 10 2e 10 2sTo

Subject RE comorbiditeit

Ok misschien quick en dirty toepassen voor de eilanden Was nl wel een punt v discussie in het BES clubje dat die

hypertensie en DM stuk hoger zijn dan in NL

2 x zoveel hypertensie
4 x DM

OR 2 3 ongeveer goed

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 11 12

10 2e 1° 2e 10 2e 10 2e| ®rivm nl |@rivm nlTo m

Subject comorbiditeit

Nu nemen we comorbiditeit niet mee Een snelle google geeft voor Nederland 1 3 hypertensie 7 diabetes

Ik zie geen oplossing voor de korte termijn die dit netjes doet Het heeft ooit op een to dolijst gestaan om het te

koppelen aan highrisk lowrisk verhoudingen per leeftijdsgroep uit|
Een quick dirtymethode is de odds op hospitalisatie te vermenigvuldigen met nattevinger oddsratio 2 of 3

influenzamodellen10 2e

10 2e

From

Sent 27 March 2020 10 57

10 2e

I0 2e 10 2STo

Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

Nog iets hoe nemen jullie co morbiditeit in de bevolking mee in vertaling naar IC bedden

Voor Curacao schatJ^SJvan min gezondh

Wij schatten dat 40 50 vd volwassen bevolking hypertensief is

20 30 heeft DM diabetes

Grtz^

10 2«From

Sent vrijdag 27 maart 2020 10 48

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl J
Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

@rivm nlTo

Heb jd al gesproken1D 2a

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 09 12

10 2e 1D 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlTo
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Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

Prima ik ga even bij langs kijken of hij er is10 2e

10 2e 1G 2e @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 09 08

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |
Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

@rivm nlTo

Voor deadline en verwachtingsmanagement zoals dat wordt genoemd

Ik zal in elk geval contact met hem opnemen voor capaciteit nadat ik van jou groen licht krijg

Neem jij contact op men 10 {2e

B
10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 08 38

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl J
Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

@rivm nlTo

Hoi 10 2e
^eii

En zearf alsl de capaciteit van elk eiland kan geven kan dat als lijn in de figuur10 2e

From

Sent 27 March 2020 08 36

10 2e

10 2e 10 2eTo

Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

Ha 10 2e

Fijn dat jullie zo snel reageerden Dan stel ik voor dat we nog kijken of we de eerste drie punten mee kunnen

nemen

Voor^^^is het natuurlijk heel lastig inschatten wat we precies wel en niet kunnen doen en hoeveel werk het is

omdat dit ook bij enkele andere vragen speelt neem nog even contact op met LCI om te kijken of we het iets

efficienter kunnen regelen zodat we gelijk met de juiste vragen en deadlines aan de slag kunnen

Vriendelijke groeten
10 2e

10 2e 10 2e I SJrivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 21 54

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e|@rivm nl |
Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

@rivm nlTo

en 10 2e

10 2sIk hoor van pat er maandag OMT BES is

Goed liistje
De 3 eerste punten zijn redelijke suggesties van^

Vertaling van maatregelen in reductie in transmissie als dat heel specifiek voor ieder eiland moet lastig toch Of

zou je voor het gemak mogen verwijzen naar Nederlandse situatie werk

10 2e

toch10 2e

Capaciteit vd eilanden heeft Zou die als een horizontale lijn door het figuur kunnen per eiland10 2e

En nu ga ik slapen
Groet

10 2a

10 2« 10 2e @rivm nlFrom
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Sent donderdag 26 maart 2020 18 33

10 2» 10 2e 10 2» 10 2e|@rivm nl J
Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

@rivm nlTo

Hoi 10 2e

Eens Ik zie nu

wel snel mogelijk
• andere startconditie

• eilandspecifieke leeftijdsopbouw hebben we gekregen maarvrij laat

• BES contactmatrix heeft idd van10 2» 10 2e

niet snel mogelijk
• precieze maatregelen geen contactmatrices per contacttype
• meenemen reele historie we hebben geen data over opnames meldingen oid en geen data over ingestelde

maatregelen
• capaciteit per eiland hebben we niet

op termijn kan misschien

• precieze maatregelen als CBS deze kan inschatten zie ook mail^^^^^an
contactmodel te gebruiken met van elke Nederlander woonadres werkadres school en meer als ze dat van

Cariben hebben zou iets kunnen kost wel paarweken
• reele historie als bijv|
• capaciteit per eiland als bijv

nav aanbod CBS om hun10 2e

|die kan leveren zowel incidentie als maatregelen
Hdie kan leverenm

niet mogelijk is

• de grens voor bron en contactonderzoek Dat was voor NL ook niet mogelijk geweest

Groeten

10 29

From

Sent 26 March 2020 18 22

10 2e

10 26

10 2e

To

Cc

Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

Ha 10 2e 10 2g

Hmm^andaa^ioesten we op stel en sprong iets opleveren nu komen er aan het eind van de dag pas vragen en

is er geen noodzaak Het lijkt me best veel werk om alles mee te nemen Het concretiseren van de maatregelen

vraagt echt om kennis van de eilanden lijkt me dat kunnen^ejniet zomaar hier schatten Dan zouden we ook de

contactmatrices van de eilanden zelf moeten gebruiken en

Ik denk dat we voor de vervolgstappen eerst duidelijke afspraken moeten maken wat nou de bedoeling is en wat

de deadline is Mee eens

Ihebben die10 2e

Vnendelijke groeten
10 2e

10 2e 10 2e \@ rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 18 11

2STo

10 2e 10 2e|@rivm nlCc

1C 10 2e|@rivm nl

Subject RE scenarios voor de Caribische eilanden

10 2eDag



370992

Dank je wel voor deze eerste opstelling Er is veel druk die komt niet zozeer van ons als wel als van VWS veel

stoom en kokend water oppassen dat we ons niet branden Zoals je uit de discussie en de opstelling wel hebt

begrepen verschillen de eilanden onderling behoorlijk zowel qua populatie grootte als qua samenstelling in de

leeftijdscohorten met name van belang voor de oudere cohorten Daarom wil ik ook graag een opstelling per

eiland

In je eerste opstelling ga je er vanuit dat je pas gaat intervenieren bij 1 ziekenhuisopname per 1000 inwoners Dat

betekent in de praktijk dat ruim de helft van de ziekenhuisbedden reeds is gevuld met COVID patienten Dat is een

niet erg realistisch scenario er wordt natuurlijk veel eerder ingegrepen namelijk reeds bij enkele opnamen in

totaal dat is misschien bij 1 of enkele per 100 000 inwoners

Ik had in de grafieken dan graag ook de totale opnamecapaciteit per eiland weergegeven zodat we net als in nl

kunnen zien wanneer we de maximale capaciteit overschrijden
Dat is van belang omdat in het OMT de discussie zal zijn dat er extra capaciteit bij moet komen op Curasao Dat

kan want ze hebben een recent leeggekomen ziekenhuis dat op korte termijn ingericht zou kunnen worden als

COVID ziekenhuis en dat als overloop voor de andere eilanden zou kunnen worden gebruikt Wat voor capaciteit zou

je daar moeten realiseren voor zowel opname als voor beademing IC

Met de tweede figuur kunnen we dan wat meer maar daar zou ik dan ook graag de populatiesamenstelling per

eiland meenemen en een grafische weergave van de maximale capaciteit
Het zou handig zijn om de 40 50 en 60 reductie te concretiseren in specifieke sets met maatregelen want dat

gaan ze natuurlijk vragen

Bv scholen sluiten winkels sluiten geen openbare bijeenkomsten thuis blijven etc Omdat de capaciteit van de

GGD en beperkt is zou je misschien een maximaal aantal moeten inbouwen waarbij nog zinvol bron en

contactonderzoek mogelijk is maar misschien zit dat al in het model

Ik hoop dat we hiermee morgen mogelijk wat verder komen Gerard wilde e e a ook nog wel toelichten

Met vriendelijke groet

10 2e

10X29 10X29 @ rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 15 46

10 2e 10 2» I 5 rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 129 10 2e5 rivm nl |
Subject scenarios voor de Caribische eilanden

privm nlCc

Bestd 10 {2e

Bijgevoegd is het document met een vergelijking van zkh IC bedden bezetting bij maatregelen in de BES eilanden

afgezet tegen een natuurlijk beloop van een COVID19 uitbraak Zoals afgesproken met|
meedenkers i

verspreiding

heb ik de verdere

buiten deze communicatie gehouden aan jou d^ventuele verdere101 2 10X29en

Verdere duiding en achtergrond laat ik aan jullie over en ik hoor graag als er vragen zijn

Vr grt

10X29
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1C 2b

10 2e

10 2e

10 2e

To t rivm nl] |
[@rivm nl]

@rivm nl]

@rivm nl]Cc i m

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 27 2020 2 38 12 PM

RE overzicht wjizigingen modelleerwerk BES COVID opnames

Fri 3 27 2020 2 38 13 PM

HoiKiIQIfe31 dat zou mijn advies zijn
Groeten

C10 2o

10 26 10 2S

10 2»

10 2e

101 2 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

101 26

10 2e

dubbei

10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2« 10 2b 10 2

10 2e10 2b 10 2a 101 2



370993

10 2e 10 2e

10 26

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

f10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s

dubbei

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2 10 2e 10 2e

10 2e 10 2»



370993

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

dubbei

10 2e



371003

10 2e f10 2»To |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Sun 3 29 2020 3 46 18 PM

Subject RE kunnen jullie voorstel presentatie BES OMT doorkijken
Received Sun 3 29 2020 3 46 21 PM

BES OMT CQVID19Scenarios DK pptx

10 2eHoi

Leuk om dit eens in een presentatievorm te zien ipv alleen de figuren Eens met^^^over detail model Ik zou vooral benadrukken

dat we de natural history hetzelfde hebben als in NL maar dat we het hebben aangepast op vlak van populatie contactgedrag

comorbiditeit

Ik heb her en der wat comments gezet waar jij vragen had en op wat meer plekken Wanneer presenteer je Morgenochtend
Groeten

10 2e

From

Sent 29 March 2020 14 45

10 2a

10 2e 10 129To

Subject RE kunnen jullie voorstel presentatie BES OMT doorkijken

Ha 10 2e

Duidelijke en mooie presentatie
Je kan tijd en ruimte besparen door minder te streven naar volledigheid en alleen de resultaten en conclusies

geven tijdige respons met 60 reductie van transmissie nodig om binnen beschikbare capaciteit te blijven
Assumptions Background noemen is inmiddels algemeen aanvaard geen referenties nodig
Je kan eventueel suggesties geven voor maatregelen die 60 reductie geven in Nederland maar goed om het bij
de beleidsmakers van het eiland neer te leggen hoe ze dit precies invullen Moeilijk om op afstand goed in te

schatten welke maatregelen hoe goed worden nageleefd dus de tabellen die we voor NL gebruiken zijn niet zo

relevant

Heb je hier iets aan

Vriendelijke groeten
10 2e

10 2 J 10 2« @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 12 46

10 2e 10 2e 10X29 10 2e|@rivm nl

Subject kunnen jullie voorstel presentatie BES OMT doorkijken

|@rivm nlTo

Ha 10 2e en

Hierbij mijn eerste opzet voor een presentatie morgen

Zouden jullie even kunnen kijken en commentaar kunnen geven Heel fijn als ik er vanmiddag mee verder kon

Dank

10 2sDr

Infectious Disease Surveillance Epidemiology

RIVM

The Netherlands
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10 2e

10 2e

10 2e I

10 2b 10 2e

10 2e [ 10 2e

10 2To @rivm nl] |@rivm nl]
Cc @rivm nl]lit @rivm nll

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 20 2020 3 34 59 PM

RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik
Fri 3 20 2020 3 35 00 PM

101 26
Ha

is momenteel niet beschikbaar maar zij is ook onderdeel van hetIk heb afgestemd met

OMT

10 2e van

Aangezien het slechts een update betreft hoeft dit niet via het OMT besloten te worden Voorstel is om de ge

update versie op eenzelfde manier te verspreiden als het vorige maar ik zou wel willen voorstellen om een bericht

te doen met losse tabel en zo ook op onze website te gaan doen We verwachten komende week nog wel een

update denk ik dat maakt het dan makkelijker aan te passen

Wel goed om VWS dan weer NVZ te laten informeren Kortom kort mailbericht met aangepaste tabel in de bijlage
Ik lees graag nog even mee Daarna kan het door naar VWS en de sterilisatiedeskundigen en intern in ieder geval
naai 10 2e 10 2een

Aanpassing op website iom

Gaat dat^llemaal nog lukken Als ik nog wat kan doen hoor ik het graag

GroetJ

10 2e

10 2e

101 26 1° 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 27

0J
10 2e 10 2e 101 26|@rivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

de rapportage is door IlUIfcQl verstuurd naar NVZ en door^^0 naar de sterlisatiedeskundigen
Verder is de rapportage te vinden onder Corona informatie voor professionals Zie alleen dat de website veranderd

is maar heb de notitie gevonden

10 2e

Groet en fijn wknd
10 2e

https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor professionals binnen ziekenhuis

10 2s K 10 2e Srivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 14 13

10 26

10 2e

1Q 2e 10 2e 101 26 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

| 5 rivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

Beste alien

Paar kleine suggesties zi^biilage Ik zou kleine slag om de arm houden bij het aantal uur

Inderdaad goed idee om

worden en makkelijk vindbaar is op de website Kan zomaar zijn dat er toch nog verder uitvraag komt naar

fittesten

Groet BBiSl

Hhierbij te betrekken misschien een losse tabel die steeds makkelijk geupdate kan

10 26 10 2e 5Jrivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 09 58

10 2e 1O 20 10K26|@rivm nl 5 rivm nlTo

| airivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

Cc m

Hoi 10 2e

Ziet er goed uit

2 opmerkingen
stoomsterilisatie zorgt vlgs dat NRC stuk voor vervormde maskers Is het zinvol om dat te testen
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wat betreft de rapportage Ik zou niet de rapportage aanpassen maar er los een bijlage bij zetten met aanvullende

hergebruikmethoden die getestzijn Zou je ook even aar^^^ kunnen vragen trouwens

wat denk jijm

GroetHH

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 50

|@rivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @rivm nlTo

Toch maar even overlegd hierbij de cleane versie 3

Doc externe contacten is separaat voor ons ook bijgevoegd

Groeten

10 2e en

«10 2eFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 32

| S rivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

10 2e 10 2e 101 20 I0 2e @rivm nlTo

Hierbij mijn versie 2 van de initiatieven Om de snelheid erin te houden direct naar jou^^J heeft deze versie

nog niet beoordeeld

Als ik het goed begrijp krijgen we morgen geexpireerde kapjes van Novartis en stralingssterilisatie kapjes van

het LUMC

10 2S

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

@rivm nl

|@rivm nl

Subject Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

To

Cc

Hebben we alle voorbehandelde kapjes al

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 19 maart 2020 om 18 46 49 CET

Aan 10 2e

10 2e

10 2e @rivm nl

10 2 1 l@rivm nl

Onderwerp FW voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

CC

VWS denkt al vooruit op het onderzoek dat we gaan doen Wij sturen je straks nog onze opzet Hopelijk kunnen we

dat dan morgenochtend vroeg sturen en krijgen we groen licht We kunnen in de middag al gaan testen

Groet

10 2e M Sc

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Centre for Health Protection GZB

PO Box 1

NL 3720 BA Bilthoven

Tel Ti nwnPlaieai
Mob 3 l 0 6 fc|j IifegiB
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10 2« 10 2« l@minvws nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 18 37

10 2» 10 2» 10 2e 10 2e@rivm nl @rivm nlTo

10 2e 10 2sCc coronaGMT coronaGMT@minvws nl

Subject voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

@minvws nl

Beste en 10 2e

Net gesproken met

van mondmaskers En met name over de publicatie en communicatie van de resultaten

en haar vervangerj over het vervolgonderzoek van het hergebruik10 2e10 2e

Ons voorstel is dat jullie RIVM morgen in het OMT een aankondiging doen dat de resultaten van dit onderzoek eraan komen

maar net niet op tijd is om in het OMT te bespreken Dat het wel belangrijk is dat de beroepsgroepen dit zo snel mogelijk
weten Dat er verschillende opties zijn

1 dat de resultaten worden gedeeld met relevante beroepsgroepen zonder akkoord OMT

2 dat er een voorstel is vanuit OMT aan wie de resultaten moeten worden voorgelegd op korte termijn zodat de

resultaten zsm naar beroepsgroepen kunnen

3 een andere optie verzonnen door OMT P

Evt kan in het OMT worden aangegeven dat VWS akkoord is met het voorleggen van deze aankondiging in OMT dat wij het

belangrijk vinden dat de relevante beroepsgroepen zsm geinformeerd worden

Dan laten we het bij het OMT om hier verder een beslissing over te nemen

Hier kunnen we evt morgen nog even over bellen

Groet

10 2e

10 2e Senior Beleidsmedewerker

Dlrectie Geneesmiddelen en Medische TechnoSogie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag j Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Imw

^^amjnvwsji www riiksoverheid nl

Bent u al klaar voor de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen
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10 126 10 2«To E^^H@rivn^Tll
M@rivm nll

@rivm nl]
10 2e 10 2eCc m

@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 8 01 38 PM

RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik
Thur 3 19 2020 8 01 39 PM

Hallq en nu ooW10 2o 10 2e

In het stuk staat dat we vanaf morgen de fittest kunnen uitvoeren het totale onderzoek moet in een week klaar

zijn Dat staat verderop in het document

We hebben al een deel van de kapjes de rest moet nog komen Die testen we dus later

Qua communicatie is het denk ik wel goed om niet tot het einde van volgende week te wachten het veld wil weten

waar ze mee verder kunnen Moeten we dus wel even afstemmen hoe we dat gaan doen Hoe staat het OMT hierin

Morgen nog maar even overleggen

Groet

10X26 M Sc

Nationaffnstitute tor Public Health and the Environment RIVM

Centre for Health Protection GZB

10 2e io 2«

PO Box 1

NL 3720 BA Bilthoven

Tel 31 1 0 30

Mob 31 0 m

10X2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 56

10 126|@rivm nl |@rivm nlTo m

^^J@rivm nl

Subject RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

|@rivm nlCc M

10 2eHoi

Bedankt hiervoor Ik lees dat we het onderzoek tussen 20 en 27 maart gaan doen Vanaf 20 maart lees ik in de nw versie

Is dat omdat we de meeste voorbehandelde kapjes nog moeten krijgen

Net als de eerste resultaten moeten deze data ook weer via het OMT maar omdat we de kapjes nog niet hebben is het m i niet

nodig om morgen iets in het OMT te melden

Ga ervan uit dat er begin vlgd week ook weer OMT is

Hetl lin de cc gezet Zij gaat dit project weer terugnemen nu ze toch nog in het land is10 2e

Morgen verder

Fijne avond

Groet 10 2e

10 126 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 26

dubbei

10 2e
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10 2e 10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e1101 20

dubbeS

10 2e 10 2e

10 2e 10 29 10 2e 10 2e

101 26 10 26

10 |2

10 2e
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10 2e

10 2e

dubbei
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Qverzicht initiatieven v2 docx

Thur 3 19 2020 7 42 06 PM

Doorst Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik
Thur 3 19 2020 7 42 07 PM

@rivm nlVan

Datum 19 maart 2020 om 20 31 48 CET

Aan

Onderwerp RE Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nl 10 2s 10 2e @rivm nlj

Hierbij mijn versie 2 van de initiatieven Om de snelheid erin te houden direct naar jou heeft deze versie

nog niet beoordeeld

Als ikhetaoed begrijp krijgen we morgen geexpireerde kapjes van 10 1c |en stralingssterilisatie kapjes van

het 10 1C

Walter

10 2S 10 2e |@rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 26

10 2b

10 2e

101 26

I0 2e

@rivm nl

|@rivm nl

Subject Antw voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

To

Cc

Hebben we a lie voorbehandelde kapjes al

10 2e I0 [2e I q rivm nlVan

Datum 19 maart 2020 om 18 46 49 CET

Aan 10 2e

I0 2e

10 2e 5 rivm nl

10 26 |@rivm nl

Onderwerp FW voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

CC

VWS denkt al vooruit op het onderzoek dat we gaan doen Wij sturen je straks nog onze opzet Hopelijk kunnen we

dat dan morgenochtend vroeg sturen en krijgen we groen licht We kunnen in de middag al gaan testen

Groet

10 2e M Sc

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Centre for Health Protection GZB

PO Box 1

NL 3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 KDgg
Mob 31 0 6 BE

10 2e 10 26 |@minvws nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 18 37

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e@rivm nl @rivm nlTo

10 2e 10 2eCc coronaGMT coronaGMT@minvws nl

Subject voorstel communicatie publicatie vervolgonderzoek hergebruik

@minvws nl
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Beste ituiesi en 10 2e |

Net gesproken met

van mondmaskers En met name over de publicatie en communicatie van de resultaten

en haar vervanger over het vervolgonderzoek van het hergebruik10 2e 10 2e

Ons voorstel is dat jullie RIVM morgen in het OMT een aankondiging doen dat de resultaten van dit onderzoek eraan komen

maar net niet op tijd is om in het OMT te bespreken Dat het wel belangrijk is dat de beroepsg roepen dit zo snel mogelijk
weten Dat er verschillende opties zijn

1 dat de resultaten worden gedeeld met relevante beroepsgroepen zonder akkoord OMT

2 dat er een voorstel is vanuit OMT aan wie de resultaten moeten worden voorgeiegd op korte termijn zodat de

resultaten zsm naar beroepsgroepen kunnen

3 een andere optie verzonnen door OMT P

Evt kan in het OMT worden aangegeven dat VWS akkoord is met het voorleggen van deze aankondiging in OMT dat wij het

belangrijk vinden dat de relevante beroepsgroepen zsm geinformeerd worden

Dan laten we het bij het OMT om hier verder een beslissing over te nemen

Hier kunnen we evt morgen nog even over bellen

Groet

10 2e Senior Beleidsmedewerker

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport

MW

Parnassuspiein 5 | 2511 VX Den Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

06

M |@minvws nl www rijksoverheid nl

Bent u al klaar voor de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen
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|@rivm nl] BBBIESS MIMtQJllTo |@rivm nl]m

Cc tfjgDM@rivm nl1

From

Sent

Subject
Received

Heraebruik mondkapies Informatie v6 docaen docx

Mon 3 16 2020 11 07 37 AM

RE Hergebruik mondkapjes lnformatie_v4_docgen
Mon 3 16 2020 11 07 38 AM

10 2e

Bij deze de laatste versie

i

Als reactie op de opmerking van

Er was bij de opdrachtverlening een tekort geanticipeerd van FFP2 maskers Daar heeft het onderzoek zich op

gericht
Wat betreft het outbreak management team dit ligt bij VWS

Koppelen jullie dit met

10 2e Ook FFP1 maskers zijn niet meegenomen Waarom eigenlijk

2

Wij werken nu aan een Engelse vertaling Het nieuwsbericht zullen we ook maken in samenspraak met^
10 2e

Vriende I ijkegroete n

m en

I0 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 11 31

|@rivm nl ®I0 2e 10 2e 10 2e 10 {2e |@rivm nlTo

10 2e 10 2e @rivm nl

Subject FW Hergebruik mondkapjes lnformatie_v4_docgen

Cc

Asltu

10 2s 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 11 13

10 2e 10 2e 10 2e| S rivm nl Srivm nlTo

Subject Hergebruik mondkapjes lnformatie_v4_docgen

Beste collega s

Hierbij een paar opmerkingen van mijn kant Ik denk dat dit rapport morgen in het OMT besproken moet worden

Als jullie de def vesie hebben graag naar[|tfjj5^n mij ^^^zal beslissen of dit op OMT moet Groet J
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l@rivm nll flMHJITo irivm nll

irivm nll Privm nl]

@rivm nl]101 28 J PtWHlUTB 10 2e [j 10 2e [g
10 2b

10 2e 10 2e

10 2e [ 10j 26 f
io 26 ihrw

10 2e

10 2e J 10 2e

10 2b [J

1

@rivm nl]

10 2e 10 2e l@rivm nl]

[@rivm nl]

n
10 2e 10 2e 10 2e IoIJiWhI

10 2e |i 10 2e

CTilfll 10 2e li 10 2e

101 26

10 I 10 2e

10 2e

10 2e [i 10 2e

10 2e [

26

10 2a |j 10 2e

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

From

Sent Wed 3 18 2020 4 03 23 PM

Subject terugkoppeling DR
Received Wed 3 18 2020 4 03 23 PM

Omdat het niet lukt mondeling een terugkoppeling te geven hierbij enkele high lights van de DR afgelopen dinsdag

Doel en werkwijze IV board

10 2eAan de hand van een presentatie licht

Vastgesteld wordt dat de IV Board strategische sturing geeft Sturing op individuele IV projecten ligt bij de opdrachtgevers van die

een aantal discussiepunten toe

projecten

Wanneer een besluit genomen wordt in de IV Board geldt dat als een DR besluit Daarmee is de IV Board binnen het RIVM het

hoogste escalatieniveau

De IV Board gaat formeel alleen over IV aangelegenheden van het RIVM zelf maar bepaalt daarmee ook het standpunt van het

RIVM in relatie tot de externe klanten van de IV organisatie Opgemerkt wordt dat in de i Visie een opmerking over de externe

klanten nog ontbreekt Afgesproken wordt dat in nota s voor de IV Board altijd wordt aangegeven of het voorstel impact heeft

voor de externe klanten

De DR besluit dat wanneer onderwerpen over de IV organisatie zelf gaan zoals de eigen begroting die in de IV Board besproken
worden Wanneer in dit voorbeeld deze begroting onderdeel is van de totale RIVM begroting komt het op de agenda van een

reguliere DR

Bij veranderingen in de IV organisatie hebben naast de DR ook externe klanten een stem Uiteindelijk kan de DG hier een besluit

in nemen Voor de externe klanten is er dan een escalatiemogelijkheid naar de Eigenaar pSG

meldt dat het CIO Office opdracht heeft gekregen tot een portfolio analyse voor het RIVM

De DR besluit bij de maandelijkse IV Board de agenda verder alleen te vullen met mededelingen en actualiteiten en collegiale

toetsing In principe is de DG indiener van de voorstellen voor de IV Board Ook andere onderdelen van het RIVM zoals domeinen

kunnen in de IV Board onderwerpen agenderen en dan is de domeindirecteur of stafdirecteur de indiener De staven en domeinen

kunnen zich hierop voorbereiden door IV zaken standaard op hun MT agenda te zetten De DR verwacht dat hiermee de positie

van de Informatiemanagers versterkt wordt

I0 2e

152 20 Voortgang Praeventis 10 2s aanwezig

geeft een toelichting op het probleem met de AVG bij de noodzakelijke test van de nieuwe configuratie Omdat de

deadline van 1 juli a s hard is vraagt hij toestemming aan de DR toch met de test door te gaan De DR stemt hiermee in onder de

voorwaarde dat er zo spoedig mogelijk wel in de nieuwe omgeving AVG proof gewerkt gaat worden

10 2e

153 20 Vaststellen RIVM l visie 2025 101 28 telefonisch aanwezig

Voorligteen herijking van de bestaande i Visie De grootste verandering is dat het op het gebied van data ambitieuzer is geworden
en dat doelmatigheid is toegevoegd als onderdeel Dit laatste helpt bij het maken van een goede afweging wat wel en wat niet

wordt opgepakt

Wat betreft de scope van samenwerking gaat het om de breedste zin van het woord dus inclusief alles van het

Rijk overheidsdiensten

Het is geen visie opde IV organisatie zelf maar een visievoor heel het RIVM Medewerkers van de IV organisatie zijn in hun rol als

adviseur wel betrokken geweest bij het opstellen ervan en daar is voldoende draagvlak aanwezig Maar het moet binnen de teams

nog wel landen Er wordt voldoende draagvlak binnen de domeinen gevoeld voor de nieuwe visie maar de verwachting is wel dat

bij de verdere concretise ring hiervan de echte impact pas gevoeld zal worden

De DR stemt in met de i Visie

119 20 Kernformatie IV organisatie | I0M2S |is telefonisch aanwezig

Samenvattend besluit de DR

5SC Campus het voorstel is akkoord exclusief de functie voor contractmanager omdat over de ophanging daarvan nog

nader overleg zal plaatsvinden met dBV Verder zal de ingeschatte besparing van de verambtelijking van externe inhuur
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omgezet worden in een taakstelling van 500k Aan dIV wordt gevraagd wat dit omgerekend naar de restant van 2020 aan

besparing betekent

• Er is geen instemming met de voorstellen voor het CIO Office Daarvoor is eerst een andere onderbouwing nodig
• Onder de voorwaarde van declarabel werken wordt ingestemd met de voorstellen met betrekkingtot SIM Lukt declarabel

werken onvoldoende dan moet dit binnen de eigen begroting opgelost worden
« De DR constateert dat voor bovenstaande door de IV organisatie geen extra budget wordt gevraagd

1 Mededelingen actualiteiten 10 2e aanwezig
• De DR bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis De DR zou graag zien dat er een toelichting

op het functioneren van het Outbreak Managementteam OMT en wat er allemaal achter de schermen van het RIVM

gebeurt inclusief het internationale netwerk waarin wij opereren naar buiten gecommuniceerd wordt bijvoorbeeld in

de vorm van een achtergrondartikel in de pers

zal met

10 2e zal kijken of dit lukt

overleggen of beleidsvragen uit de diverse departementen die nu op

verschillende plaatsen binnenkomen bij het LCI neergelegd kunnen worden Hij zal dit afstemmen met Q
in verband met de rol van het NKC Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie en de Rijksbrede wens

informatie zoveel mogelijkvia 1 kanaalte laten lopen ACTIE

zal naar de secretaris van de DR gecommuniceerd worden die het in de DR app zal zetten

10 2e110 129

10 2e

hC D De uitkomst van het overleg10 2e

10 2e meldt dat met betrekking tot de stikstofproblematiek naar verwachting het kabinet deze week zal

besluiten over aanvullende beleidsmaatregelen Voor het RIVM betekent dit dat de gegevens voor het regionaal niveau

doorgerekend moeten worden Op onze website zal al het onderliggende materiaal gepubliceerd worden

meldt dat de bevindingen met betrekking tot mogelijk hergebruik van mondkapjes naar het

OMT en VWS gecommuniceerd zal worden evenals de Engelse vertaling hiervan naar ons internationale netwerk Het

OMT besluit of en hoe hier verder over gepubliceerd zal worden

meldt dat besloten is de kankerscreening in verband met de coronacrisis voorlopig op te

schorten Aanleiding hiervoor is te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast gaan worden Dit heeft de Minister ook al

aan de Tweede Kamer laten weten De DR vraagt aandacht voor de communicatie bij het moment van weer opstarten

van de screenings inclusief de vraag of er in het land voldoende capaciteit is om bijvoorbeeld de mensen die nu niet

aan bod komen gelijktijdig met de volgende groep aan te kunnen danwel of iedereen opschuift danwel of de groep

die ingehaald moet worden achteraan komt

10 2e

10 2e

meldt dat er volgende week een rapport uitkomt over veehouderij en omwonenden Dit is dan

de derde in de reeks en betreft weer andere provincies De uitkomsten zijn vergelijkbaar met die uit de eerdere

rapporten Naar verwachting zal dit enige reuring geven

• De DG meldt dat de CvT vergadering deze week telefonisch en qua agenda in afgeslankte vorm heeft

plaatsgevonden De CvT heeft het RIVM gecomplimenteerd met de aanpak van de coronacrisis Het auditrapport

straling kan vrijgegeven worden De DG complimenteert BDR met de goede voorbereiding van de vergadering
• De DG ziet de huidige coronacrisis ook als een kans een aantal bijzondere studies te doen zoals de impact op de

luchtkwaliteit het beperken van de bewegingsvrijheid lichamelijke activiteit de verspreiding van andere

infectieziekten Hij ziet graag dat dit opgepakt wordt omdat het mogelijk ook kan leiden tot extra opdrachten Aan de

Centrumhoofden wordt gevraagd hiernaar te kijken door dit in de domein MT s te bespreken Ook de situatie van een

lock down kan in positieve en of negatieve zin impact hebben ACTIE Domeindirecteuren

10 2s

2 Inhoudelijke discussie

CMT

• Update door de DG Het CMT functioneert goed Het doorlopende verslag zal in de vertrouwelijke map van de DR komen

zal vanaf volgende week de rol van

de hoogte te brengen hoe vragen die via de CMT mailbox gesteld worden beantwoord worden Het informeren van het

MTRIVM is geregeld door extra inbelsessie op de donderdagochtenden
• Op dit moment zijn er nog geen extra handen nodig bij de onderdelen die druk zijn met de coronacrisis De DR is wel zeer

verheugd dat zoveel medewerkers hun hulp hebben aangeboden

10 2e 10 29 in het CMT overnemen Gevraagd wordt om de DR leden op

• 155 20 BedrijfscontinuTteit

• Wat betreft wel of niet aanwezigheid op het RIVM wordt de uitgezette lijn voortgezet dat wil zeggen dat het werk
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gewoon door moet gaan Als je dat thuis kunt doen moet je dat daar ook doen Indien het noodzakelijk is voor de

voortgang van het werk toch al dan niet beperkt aanwezig te zijn is dat toegestaan
• In verband met de zeer drukke agenda van

hem tijdelijk zal vervangen als voorzitter van de Labraad inclusief a lies met betrekking tot de verhuizing van

wat nog enige tijd zal aanhouden wordt besloten dat10X28

10 2B

de labs

De strategische DR van 20 maart a s over RIVM2025 zal niet doorgaan en verplaatst worden naar het eerst

mogelijke moment dat alle RIVM ers weer aanwezig mogen zijn

Alle afscheidsbijeenkomsten die nu gepland staan gaan niet door

Sollicitatiegesprekken gaan wel door indien noodzakelijk op afstand In dat geval zullen alle sollicitanten voor een

functie op afstand een gesprek hebben om te voorkomen dat degene die wel fysiek komt een voordeel heeft Indien de

sollicitatiecommissie wel zelf in zijn geheel aanwezig wil zijn al dan niet ook fysiek met de kandidaten moet een grote

zaal gepland worden zodat er voldoende onderlinge afstand gehouden kan worden

Ik heb de aanpassingen van de DR leden hierop nog niet verwerkt dus het uiteindelijke verslag kan er iets anders uitzien kortom

dlt niet doorsturen dus

10 2e

Lid Directieraad

10 2e

10 2eM 06 —|
Woensdagmiddag vrij

10 2eSecretaresse

T 030 H
RIVM Postbus 1 postbak ^
3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

www rivm nl

10 2e
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[Lftsgroep ABW CUW SXM BON EUS SAB NLD

Total Total Total Total Total Total Total

age 00 04 5697 9453 2748 1054 177 97 881594

age 05 09 6136 10144 2777 1208 208 97 913324

age 10 14 7011 10589 2822 1080 225 101 980670

age 15 19 7359 10514 2776 1100 206 78 1028820

age 20 24 7666 9600 2206 1033 136 205 1046003

age 25 29 6597 9290 2660 1349 215 321 1091809

age 30 34 5275 8948 3104 1431 253 180 1064400

age 35 39 6153 8957 3310 1385 254 149 1008909

age 40 44 7075 9633 3572 1350 266 133 1059046

age 45 49 7776 11162 3362 1547 261 162 1223640

age 50 54 8687 12042 3382 1738 302 131 1301966

age 55 59 8862 12336 2714 1658 241 127 1229107

age 60 64 7207 10507 2124 1200 208 107 1093988

age 65 69 5564 8962 1488 920 163 94 1026230

age 70 74 3851 7005 802 678 93 86 883546

age 75 79 2473 4749 364 399 65 44 587713

age 80 2457 5957 325 314 75 43 810251

Population total 105846 159848 40536 19444 3348 2155 17231016

https www statista com statistics 913700 popu lation of sint maarten
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bv age group
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10 2e 10 2e

10 26 10 2S

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e I0 2a 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2b tIOWei

10 26 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b

buiten verzoek

10 2e 10 2e

Van cmt ^0^rivm1nl
Verzonden maandag 16 maart 2020 16 50

Aan cmt ^S@_rivm nl 1 5 rivm nl | 5irivm nl

| 5 rivm nl | 5 rivm nl

10 2erivm nl rivm nl rivm nlm m Qj m

^B@rivm nl

| 5 rivm nl M

rivm nl |@rivm nlm m

| S rivm nlHT Tj

^B 5 rivm nl M

l 5 rivm nl K

l@rivm nl[TO

10 2e 10 2brivm nlm m

10 2erivm nl rivm nl

2e C10 2e| 5 rivm nl | Srivm nl

M@rivm nl

1D 2e 53rivm nlCC

Onderwerp RE Vervolg bedrijfskritische processen en continuTteitsplannen tbv CMT

Beste MT RIVM leden

Dank voor de bijgestelde continuiteitsplannen
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Lijst van kritische processen

Op basis van deze input is er een totaallijst gemaakt van de processen Vandaag is deze lijst in het CMT

vastgesteld Het overzicht is nu relevant omdat de mensen die aan deze processen werken een verklaring kunnen

krijgen voor de opvang van de kinderen Mocht er een proces missen of toch kunnen worden afgevoerd bel

Heddy of mij en wij vullen deze zonodig aan

Werkwijze
Als er een medewerker vraagt om een verklaring en is werkzaam aan van de beschreven processen kan je de

verklaring uitgeven Dit kan door de verklaring aan te passen met de naam en deze verklaring op te slaan in pdf en

te versturen aan de medewerker

Operationeel team kritische processen

Goed om te weten dat volgende week dinsdag het operationeel teamvoor kritische processen van start gaat De

meest betrokken CH van kritische processen hebben een uitnodiging hiervoor gehad van 10 2e

Vragen Bel of mail of mijI0 2e

Hartelijke groet

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

cmt

Sun 3 22 2020 10 23 23 PM

RE Doorst CMT 4 Corona Voortschrijdend verslag II 16 23 maart 18 03 15 00 uur tbv MT RIVM DEF

Sun 3 22 2020 10 23 24 PM

Dag 10 2e

Dank voor de feedback Ik zal morgen even door de vervolgverslagen lopen HBheeft gemeld dat er vooralsnog
geen verandering in de logistieke processen op het het PSP terrein verwacht worden

Morgen voor 12 00 uur hoor je van me

Gr

0

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 22 22

To cmt ^^@rivm nl

Subject Doorst CMT 4 Corona Voortschrijdend verslag II 16 23 maart 18 03 15 00 uur tbv MT RIVM DEF

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 22 maart 2020 om 20 27 39 CET

@rivm nlAan

@rivm nlCC

Onderwerp RE CMT 4 Corona Voortschrijdend verslag II 16 23 maart 18 03 15 00 uur tbv MT RIVM DEF

In het verslaa van 16 maart lees ik

10 1C

Wat is de status van dit signaal Het zou namelijk het kritische DVP proces Calamiteitenproducten raken Op het

ALT terrein hebben wij een magazijn waarin o a Corona medicatie opgeslagen liggen en 24 7 beschikbaar zijn voor

uitlevering Deze producten dienen uiteraard wel ontvangen te kunnen worden

Me^riendelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 31

@rivm nl |
l@rivm nl

| 5 rivm nl B

B^rivmjTl
^ ®nvmu]J

_

10 2e g 10 2e

10 2e g C10 2e

10 2e |
10 2a

5 10 2e

j
I0 2e

io 2» g 1Q 2e

10} 2e B
10 2a |

10 2e»|@rivm nlTo w m

•l@rivm nlm m m

io 0 rivm nl rivm nlm

10 2e

10 2e
rivmjnl

jjB@rivm nl
P@rivm nl

|@rivm nl |

m

10 ZS E 1C 2

10 10 2^p®nvmml
@r vn

■

|@rivm nl

@rivm nl |@rivm nl m

10 2e

10 2»

10 26 10 2e

10 2e

rivm nl |@rivm nl

@rivm nl I
|@rivm nlm rn

10 2e

10 2e g 10 2e

gprivm nl

10 2« H@nvm1nl
@rivm nl10 2e

10 2e

10 2»@rivm nl

5 rivm nl cmt

|@rivm nl

@rivm nl®10 2e

Subject CMT 4 Corona Voortschrijdend verslag II16 23 maart 18 03 15 00 uur tbv MT RIVM DEF

Ter info Jullie zullen in het vervolg a lie definitieve verslagen van het CMT krijgen Het verzoek is dit niet verder te

verspreiden

10 2e
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Lid Directieraad

I0 2e

10 2e

C10 2e

M
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|@rivm nl] G10 2» | 10 2«

10 2e j 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e || 10 2ej

10X2eTo l@rivm nll

|@rivm nl] | @rivm nl]
From

Sent Tue 3 31 2020 6 23 13 AM

Subject Communicatie operatie 31 maart

Received

Bronbestand maatreaelen 0 5 MT docx

Tue 3 31 2020 6 23 14 AM

Goedemorgen ESI ItBlKPL muifcDl en

Het NKC heeft een nieuw brondocument opgesteld met informatie over maatregelen en leefregels mbt corona

Hier is een eerste versie van dit document

Omdat we in een strak tijdspad zitten heb ik alvast naar het nieuwe brondocument gekeken en

opmerkingen geplaatst bij de belangrijkste dingen die mij opvielen Ik weet niet of a lie opmerkingen van jou en

nu ook meegenomen zijn Misschien kun jij dat nog even bekijken

Rond 10 uur verschijnt een volgende versie van dit document Daar zijn ook de opmerkingen van de

gedragswetenschappers in verwerkt

10 2«

Het is de bedoeling dat onze communicatie vanavond om 19 00 uur in lijn is met de inhoud van dit brondocument

Er zijn niet veel inhoudelijke verandering en voor ons De nieuwe maatregelen mogen we natuurlijk pas na 19 00

uur bekend maken Verder is in het OMT vandaag ook gesproken over testbeleid en persoonlijke
beschermingsmiddelen We moeten even kijken of daar vandaag ook nog wijzigingen op de website voor

doorgevoerd moeten worden Of dat dit later komt en wanneer dat dan is

Verder acties bespreken we straks in de kickoff

Groet 10 2e
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10 2e ||
10 2e |

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

To @rivm nl]

|@rivm nl]Cc |@rivm nl]m

From

Sent Thur 3 26 2020 12 42 29 PM

Subject Webpagina wat doet RIVM allemaal en testbeleid

Thur 3 26 2020 12 42 30 PMReceived

monitoring uitbraak en onderzoek definitief docx

testbeleid in Nederland definitief 26 3 docx

Ha 10 2e

Ik heb in overleg metUMSH en

over het testbeleid in Nederland

Zie bijgaande teksten |jjjjjjg|ieeft ze gezien

teksten gemaakt over wat wij allemaal doen om de uitbraak te volgen en10 2e

Het lijkt mij goed om vooral de pagina over wat het RIVM allemaal doet zo snel mogelijk te publiceren Er zijn
inmiddels ook een aantal filmpjes opgenomen over een aantal van deze onderzoeken De pagina kunnen we

verrijken met deze filmpjes En blijven bijwerken als er nieuwe dingen zijn die we onderzoeken Zou jij daar een

opzetje voor kunnen maken

En ik denk dat we een aparte pagina moeten wijden aan het testbeleid in nederland Ook daar gaan we nog onder

zoek naar doen Dus de beide paginal moeten volgens mij naar elkaar verwijzen

Loop zo even bij je langs
Groet

10 2»

m

m

RIVM Stafeenheid Communicatie

Afdeling Programmes en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030

M 06 f
@ j@rivm nl

aanwezig op maandag dinsdag woensdagochtend en donderdag

http www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 42 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 15 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM

fCIh RIVMI BB SI

Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2« 10 {ae

Midden RAC 10K2e 10 2e

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

lOK2e 101 20 10 1201 Clb RIVM 10 2e

10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@ rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



371117

10 2eTo jrivm nl] irivm nl]m

juu nl] |
MjfeB^@nvwa nll

mea 3 rivm nll

irivm nll invwa nllM m m

|@rivm nl] |@rivm nl] Qm

|@rivm nl] |@wur nl]m m M Qj

From

Sent Thur 3 26 2020 8 08 04 AM

Subject RE Q As huisdieren COVID

Received

10M2e

Thur 3 26 2020 8 08 42 AM

Hoi

Een paar tekstuele suggesties in de tekst over landbouwhuisdieren gezet

Verder mogen vrijwilligers op kinderboerderijen en zorgboerderijen sowieso nog wel hun vrijwilligerswerk voortzetten

In het stukje over meldplicht mis ik een logische overgang tussen de mogelijkheid dat het virus overgedragen wordt naar een

huisdier en een positieve test bij een huisdier Deze QenA is bedoeld voor een breed publiek wat is nu het advies Moeten ze

contact opnemen met hun dierenarts als een dier bepaalde verschijnselen vertoont Of als het in contact is geweest met een

patient En weet de dierenarts dan wat hij zij moet doen

10 2eGroeten

101 28 0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2b

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Oubbel

10 2e

10 2e 10 2a I0 2b 10 2 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e10 2e
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Dubbel

Mag ik nog landbouwhuisdieren verzorgen als ik COVID 19 keb of COVID 19 klachten zoals

hoesten en verkoudheid

Er zijn geen aanwijzingeii dat landbouwhuisdieren zoals koeien varkens schapen geiten paarden enkippen eenrol

spelen in de verspreidmg van het nieuwe coronavirus maar uit vooizorg wordt geadviseerd dat mensen met COVID 19 of

met COVID 19 klachten het contact met landbouwhuisdieren zo veel mogelijk vennijden zinsdeel over betreden stal

xveegelaten want hier kom fe no2 op terns hou het simpel Dubbef

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

1 0 2e

10 2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e

1 Q 2e10 2e 10 2e 10 2e [19X2eJ

10 2e 10 2s 10 2e

10 2s

10 2e

10 2s 10 2e 101 29 10 2e
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1O 20 10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2» 10 2» [10 2e n 2e

10 2e 10 2« 10 2e

10 2e

10X26

10 2 10 2a I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 26

10 2e 10 2e 10 26 1O 20

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10X28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

0 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10X26 10 2e

10 2e 10 26

10 2e

10 2e

10 2e10X20

10 2e

10 2e

10 2e

1O 20

10 2e

10 2e
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Dubbel

Ja de adviezen voor de omgang met gezelschapsdieren gelden ook voor landbouwhmsdieren zoals koeien varkens en

kippen Ook voor landbouwhuisdieren zijn er geen aanwijzingen dat zij een rol spelen in de verspreiding van het nieuwe

coronavirus maar uit voorzorg wordt geadviseerd dat mensen met COVID 19 of met milde klachten het contact met

leren zo veel inogelijk vennijden Dat betekent dat mensen met

COVID 19 of met milde klachten ook wordt geadviseerd om niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten

zorgen

10 2e 10 2e

10 2s 10 2e 10 2s 10 2e 10 2e

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e

10 2« 10 2e

10 2«

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Djbcal

10 2e 10 2e

10 2ei

10 26

10 26

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10 ae

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

101 2

10 2

10 2

10 2e

10 2»

10 2S 10 2e 10 2e

10 2 1

1D 2e

10 2 10 2o

10 2« 10 2»10 2 10 2 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2

10 2e

10 2 101 2 I0 2e 10 2«

10 2e10 2 10 2 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e

Dubbel

10 2

10 2

10 2e

10 2b

10 2b 10 2s 10» 2e 10 2e

10 2e

10 {2

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2a101 2 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

10 2

10 2e

10 2e

10 2

10 2e 10 2s 10 2e

10 2

« 2s

10 2e 10 2e

10 2e 10 2b10 2b 10 2b
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10 2e 10 2B

10 2e

f10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 12 1

10 2e 101 26 10 2e

10 2e 10 2a10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e [10 [2

10 2e

101 26

10 26

10X26 10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 26 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e
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10 2e 10X28

10 2e 10 2e 10 2e 10 2a

10 128

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2t

101 28

10 2e

10K2

10 128

Dubbel

10 12

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 Z8

101 28 I0 2e10 12

10 12910X28

10 2e

10 28

10 2e 10 2e

10 2e 10 28

10 2e

10 2e
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Dubbel

10 2e 10 2e

10 {2e

dO 2e

10] 2e

10 [2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

0 2e

10 2a

I0 2e

1» 2e

10 2e I0 2e 10 2e I0 2e
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 2e

10 2a

10 2s 10 2e10} 2e

10 129 H0 2e

10 2e 10 2e 10 129 10 2e

10 2e 10 2e

10 29 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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10 2»

10]pe

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Wed 3 25 2020 8 36 22 AM

Subject RE Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak
Received Wed 3 25 2020 8 36 23 AM

10 2e
Hoi

gaan we toch een miniconferentie met externe virologen doeni o Aura en 10 2e

ter info onderstaand plan

[10 2e 10 2» l 5 rivm nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 17 26

Aani 10 2e l 5 rivm nl

c 10 2e ksrivm nl 10 26 10 26 l 5 rivm nlCC e

Onderwerp spoedafstemming overleving

10 2e
Hoi

10] 2eAfspraak me1

hen een voor een en alsnoc^ot een gezamenlijke verklaring komen

is een spoedconferentietje met deze virologen Als dat niet lukt dan afstemming met10 2efen

l@lumc nl10 2

|@rivm nl10 S

I@erasmu5mc nl10

puu nl
10 2e

|@rivm nl leest mee laat over alsj
Ik wil jou daar vanuit ons laten aansluiten en eventued

meedoetl
10 2e B 10 2e om een vertaal redactieslag over te slaan

10 2e
Eerste vraag is welke antwoorden we willen hebben en ook wat het uitgangspunt is stuk va

tenminste aan

’

Ik denk

Welke verklaring geven we over overleving op oppervlakken en besmettingsrisico
Hoe duiden we andere en buitenlandse verklaringen en communiceren we daar iets over

Moeten specifieke adviezen voor sectoren gelden

Ook wil ik bij de uitnodiging alvast een overzichtje geven van actueel gebruikte literatuur en belangrijke
internationale spelers en hun stellingen CDC WHO UK

Kun jij helpen een zo compleet mogelijke uitnodiging te maken en eventueel vraag ik je morgen te organiseren

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«
Senior beleidsadviseur |

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720BA Bilthoven

10 2e

m

|@rivm nl | www lchv nl

10 [2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 21 44
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

@rivm nlTo

Hoi Aura

10 2e
De tekst over de pakketjes ed is sinds onderstaande mailwisseling aangepast naar de versie varj
het OMT besproken is inclusief de literatuurverwijzingen zoals gisteren besproken

die ook met

De andere twee vragen staan op dit moment nog zo op onze site

Groet

0

Senior communicatieadviseur

RIVM Stafeenheid Communicatie Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma s en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Afwisselend niet aanwezig op woensdag en vrijdag

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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Dubbel

10 2e

10 2e
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 15 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 14 PM

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2»

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 12 42 02 PM

RE Q As huisdieren COVID

Tue 3 24 2020 12 42 03 PM

Hoi 10 2e

Het is wat mij betreft niet alleen voor professionals Ik zou graag a lie vragen laten staan of is daar echt iets op

tegen

Groet

10 2e

10 2e 10 2« @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 13 33

I0 2e 10 2s |@rivm nl

Subject FW Q As huisdieren COVID

To

Ha 10 2e

10 2eIk heb net met|
patientenbrieven
De informatie voor professionals kan dan op het OneHealth portaal opgenomen worden Ik haal dan eind van de

dag de info uit de Q A s op de rivm pagina s

|gesproken Haar voorstel was om de maatregelen voor patienten burgers op te nemen in de

Groet

Kevin

10 2e 10 2e |
10 2«

RIVM Stafeenheid Communicatie Dooumentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma s en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030

M 06 1
10 2«

10 2e

10 2e

10 2» 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

{10 2e

10 2» 10 2e

10 2e

10] 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2b 10 2e

Dubbel
10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

{10 2e

10 2e

10 2»

C10 2e 10 2e 10 2e

10 2

«»• no 2ei

10 2e 10 2e

10 2e 10 2«10 2« 10 2e 10 2»
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10 {2e 10 2e

10 2e

105 26

10 2»

10 2e 105 26 10 2e 10 2e

10 2e

10X25

10 2« 10 2» 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e

10 2e

10 [2e

10 2e

10 2e

10 2e 105 20 10 2e I0 2e

10 2e

10X2s

10 2e 10 2e 105 26

I0 2e 10 2e10 2e 10 2S

Dubbe

10 2e 10 26

10 120

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 1O 20 10 2e

10 2e

10 J» 101 25

10 2e 10 2e

10 2e 10 26105 26 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2

10 2S

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e f10 2e

10 2e 10 2e10 2a 10 2e 10 2e

10 2e 110 129

10 2

10 2a

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2

10 2»

10 2«

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2a

10 2e 10 2e

10 2»10 2«

10 2e

10 12

10 2»
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2«

10 2e 10 2e

10X2610 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2a Dubbel

10 2e 10K28

10 2»

10 2e
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Dubbel

10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

1D 2e

10 2e 10 2» 10 2e 10 2

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s10X2«

10 2e tO 2e

1C 2s 10 2e 10 2« 10 2e
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10 2e

Dubbel
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To l@rivm nl] |@rivm nl] rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

fomites lci 1 arh ab docx

Tue 3 24 2020 12 07 26 PM

RE Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak
Tue 3 24 2020 12 07 27 PM

Hoi 10 2e

^J vijkt wat mij betreft niet veel af van mijn eerdere opzet daaronder Zie bijlage voor
10 2eVoorstel

paar suggesties in hun bijdrage

en

Mbt NOS artikel RNA vinden betekent ook niet meteen dat het levensvatbaar virulent is

llit CDC artikel waar naar verwezen wordt SARS CoV 2 RNA was identified on a variety of surfaces in cabins of

both symptomatic and asymptomatic infected passengers up to 17 days after cabins were vacated on the Diamond

Princess but before disinfection procedures had been conducted Takuya Yamagishi National Institute of Infectious

Diseases personal communication 2020 Although these data cannot be used to determine whether transmission

occurred from contaminated surfaces further study of fomite transmission of SARS CoV 2 aboard cruise ships is

warranted

Goed om een afgewogen advies te formuleren

Groet 10 2e

@ rivm nl

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 12 01

Aan

10 2e 10 2eVan

10 126 10 126 10 2e 101 26 10 126 10 2e|@rivm nl

Onderwerp FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Urgentie Hoog

|@rivm nl |@rivm nl

Dag collega s

d0 2« 10 2e 10 2eWat nu te doen In de bijlage nieuwe opzet van

Ik bevind me tussen veranderende informatie intenTT^TOs en compromissen

Zullen we een overleg met

er

10 2e LU MC IDS en AMC en een aantal van ons10 2e 10 2e

initieren om weer een nieuw statement

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 126 10 2e 10 126 10 26

10 2e

Dubbel

10 26 10 2e

10 2» 10 126

10 2e 10 2e
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10X28 10 2e 10 2e 10 2a

Dubbel

10 2e
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Tel 31 30 2534173 | E mail 10 2e Suu nl
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 43 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 51 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

1° 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 56 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2»U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2» || 10 2»

fi 10 2e

10 2e | 10 2e

10 28 I] 10 2a

10 2eTo ®rivm nl] @nivel nll
10 2e Snivel nil inivel nl]irivm nll w

M@rivm nl]

@rivm nl] |

|@nivel nl]

|@rivm nl]

mfigj@erasmusmc nl] Q

m

@rivm nl]fy m m

jrivm nl]m

II 10 2eCc

From

Sent Thur 3 19 2020 8 51 15 AM

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Thur 3 19 2020 8 51 54 AM

m

Received

Ook de Nivel tekst aangepast Wordt ook om 11 uur geplaatst

Groetjes 10 {2e

Er is sprake van een ongewoon verlopende griepepidemie

Afgelopen week rapporteerden de Peilstation huisartsen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
115 mensen met griepachtige klachten op de 100 000 inwoners Dat is boven de grens voor een epldemie Tot nu toe verliep de griepepidemie
heel mild metcijfers rondom de epidemische grens Bij de stijging die nu wordt gezien speelt de onrustover het nieuwe coronavirus

SARS CoV 2 ongetwijfeld een rol

De stijging van het aantal mensen met griepachtige klachten was het hoogst in de groep mensen van 65 jaar en ouder en in de regio noord

Friesland Groningen Drenthe

In de monsters die de Peilstation huisartsen vorige week hebben afgenomen bij patienten met een acute luchtweginfectie werd in ongeveerl6

procent het influenzavirusgevonden Dit was voornamelijk het type A Daarnaast werd in 8 procent van deze monsters het nieuwe coronavirus

SARS CoV 2 aangetoond Deze positieve SARS CoV 2 monsters werden voornamelijk bij patienten uit gebieden met veel COVID 19 gevallen

afgenomen

Uitde overige cijfers van de Nivel surveillance blijkt de onrust vanwege het nieuwe coronavirus SARS CoV 2 De huisartsen zien veel meer

patienten met acute bovenste luchtweginfecties dan anders in deze tijd van het jaar Ook zien ze meer patienten met koorts benauwdheid

hoesten andere symptomen klachten van de keel en bezorgdheid over ziekte van de luchtwegen Dit zijn allemaal redenen voor een consult

welke huisartsen registreren als er geen zekere diagnose te geven is voor de gezondheidsklachten De verhoogde aantallen zijn vooral te zien in

de leeftijdsgroep van 15t m 64 jaar De meeste hoestende patienten worden gezien door huisartsen in Noord Brabant

Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM

Uit de Nivel monitor naar zelf gerapporteerd klachten onder de algemene bevolking blijkt dat in week 10 17 van de deelnemers klachten had

van verkoudheid of griep Acht procent van de mensen met klachten heeft hiervoor een arts geraadpleegd

Virologische uitslagen in meer detail

In week 11 hebben de huisartsen van de Peilstations 107 neus en keelmonsters afgenomen van patienten met influenza achtig ziektebeeld

IAZ of met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep ARI Deze monsters zijn door onze samenwerkingspartner RIVM

onderzocht op aanwezigheid van influenzavirus respiratoir syncytieel virus RSV rhinovirus enterovirus en SARS CoV 2 www rivm nl griep

In deze monsters werd zeven maal 7 influenzavirus subtype A{HlNl pdm09 zes maal 6 influenzavirus subtype A H3N2 twee maal 2

influenzavirus type A subtype onbekend twee maal 2 influenzavirus type B Victoria lijn negen maal 8 SARS CoV 2 twee maal 2 RSV

en dertien maal 12 rhinovirus gevonden

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen

zijn

@rivm nl]Van

Verzonden Thursday March 19 2020 9 18 AM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 {2eAan

I0 2e 10X28 C10 2b 10X28 10X28

Onderwerp RE Afstemmen tekst RIVM website

Ben ik het helemaal eens en ik dacht dat ik dit ook al had weggehaald maar blijkbaar nog niet Bij deze de

aangepaste versie

GroetenklMEQl

10 2e 10 2e l@nivel nlFrom
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Sent donderdag 19 maart 2020 09 07

@rivm nl | 10 2e

S 10 2s

10 2» E 10X2e

10 2e»

l@rivm nlTo m RJ Rj

nivel nl S nivel nl ]nivel n[m m Rj RJ

@rivm nl

Tivm nl B

l@rivm ni

|@rivm nlRJ m Rj Rj

10 2eRJ

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Beste alien

Heldere tekst nog een suggestie

Misschien is een ongewoon verlopende griepepidemie voldoende en kan het woord bijzonder weg

Groet

10 2e

@rivm nllVan

Verzonden Thursday March 19 2020 9 02 AM

10 2e 10 2S

10 2e 10 2eAan

2e

10CC

Onderwerp RE Afstemmen tekst RIVM website

Beste alien

Hierbij een nieuwe versie van de tekst voor op de website met iets meer duiding rondom de SARS CoV 2 uitslagen
zie bijlage Graag deze duiding overnemen in de Nivel communicatie Om elf uur zal ik het op de RIVM website

plaatsen

Groeten 10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 26

10 2e 10 2«l@rivm nl l@nivel nlTo pi m RJ

l@nivel nl ^3@nivel nl M@rivm nl

|@rivm nl |

m

@rivm nl W

H@nvm1ni |
^[ Snivel nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

l@rivm nl |
mfcQB@erasmusmc nl

RJ [jj m RJ RJ

RJrj m

Cc Rj

Wat is het probleem om SARS CoV 2 op tenemen

Is toch al ruim gecommuniceerd ook doorj^

10 2e 10 26 @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 36

101 26nivel nl M
B@rivm nl

nivel nl IgmvehTb
@rivm nl B
H@rivm nl 7E

To Rj RJ RJ rj

Rj RJ RJ Rj

|@rivm nl ^wjSJrjvmjTb
J@erasmusmc nl

m Rj Rj Rj m

@rivm nl J
^[@nivel nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Importance High

Rj Rj Rj

Cc Rj p]

Beste alien

Er is intern bij het RIVM nog onenigheid om nu al wel of niet opnemen van de virologische SARS CoV 2 uitslagen op

de website Graag stem ik dat vanavond verder af met mijn collega s en dat we morgenochtend dit verder extern

afstemmen en dat we morgenochtend om 11 uur gezamenlijk gaan publiceren Het ligtallemaal nogal gevoelig
natuurlijk

mocht jij jouw tekst zo ver mogelijk af hebben wil jij het dan nog met me delen Dan zorgen we ervoor10 2e
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dat we de woorden van|^^
nieuw STATA bestand toe

zoveel mogelijk op dezelfde manier gaan communiceren Ik stuur je zo ook nog een10 2e

I0 2eGroeten

10 2e 10 2e @nivel nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 28

^^^^@nivel nl

@rivm nl B

10 2e

10 2«

10 2oB@nivel nl

rivm nl B

To m m

e l@nvm nl

10 2« 10 2el@rivm nl

LKfcQB@erasmusmc nl

uj

@rivm nl

^^ SniveLnl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Cc m

Dank alien

Ik neem voor de Nivel tekst de suggestie van^^^^ mee
Opmerking van^^^ om de consumentenpanel monitor beter de duiden ik voeg toe zelfgerapporteerde griepachtige

klachten

En uiteraard detekstuele correcties aanvullingen

Groetjes 10 2e

Van

Verzonden Wednesday March 18 2020 7 19 PM

10 2e

10 2e e 10 2e 10 2« 10 2eAan

10 26 | 10 2e

10 2e

m

CC

Onderwerp RE Afstemmen tekst RIVM website

Beste allemaal

De suggestie van^^^^ lijkt mij een elegante manier om met deze bijzondere situatie om te gaan In de tekst zou ik zeker

benoemen dat het coronavirus en de onrust hierover een rol speelt bij de huidige cijfers

Bijgevoegd nog een paar kleine suggesties

Groet

10 2e

Van

Verzonden woensdag 18 maart 2020 17 48

Aan C10 2 nivel nl rivm nl IM

10 2e

10 2e gEffl
10 2e £ 10 2e

10 2e E

@rivm nl

n nl [F^ [@rivm nl Qq rrvm nl l ^BjElIfc

LKfcQB@erasmusmc nl@rivnn nl |
l@nivel nl

Onderwerp RE Afstemmen tekst RIVM website

H

d 0 2e @nivel nlCC m m

Besten

Mag ik een suggestie doen

Misschien kunnen we het volgende zeggen Er is sprake van een bijzonder ongewoon verlopende griepepidemie

In de toelichting kan je dan aangeven dat de onrust over corona hier ongetwijfeld een grote rol speelt
Je kunt ook aangeven dat we dit type verloop nog nooit hebben gezien

Ik weet dat er ook ergens grafiekjes van griepepidemieen zijn van de afgelopen tientallen jaren

Die zou je kunnen toevoegen
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Dank vermijd je de discussie of er nu wel of niet een nieuwe epidemie is er is immers een bijzonder ongewoon verlopende

epidemie

Groet

Bijzonder hoogleraarTRANZO Tilburg Universiteit

10| 2 nivel nl10 2eNivel | 7

Otterstraat 118 124 | 3513 CR Utrecht | Postbus 1568 | 3500 BN Utrecht | www nivel nl

] M

www nivel nl roland friele

Heeft u al op www openindezorR nl gekeken

Q0O
Van

Verzonden woensdaa 18 maart 2020 17 42

Aan

10 2e

10 2e s 10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

CC

Onderwerp RE Afstemmen tekst RIVM website

Hoi allemaal

Formeel moeten we nu dus weerspreken van een griepepidemie 2 weken boven de grenswaarde en 10 influenza positieve

monsters

Vermoedelijk zal een deel van de IAZ huisartsbezoeken veroorzaakt worden vanwege onrust over corona Maar zoald

week ai mailde uit de virologische resultaten blijkt dat er ook de afgelopen niet epidemische weken nog wel griep heerste

Hier wordt nu niets over gezegd en ik denk dat er dan vragen komen is er nu wel of geen griepepidemie

10 2e vorige

GroetjesJ 10 2e

PS provinciegroepen

1 GR FR DR

2 OV GLD FLE

3 UTR NH ZH

4 ZLD NB LIM

g rivm nl1

Verzonden Wednesday March 18 2020 4 43 PM

Aan liMl

Van 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 3

10 2e

Onderwerp Afstemmen tekst RIVM website

Beste alien

Graag wil ik de tekst voor op de webpagina met jullie afstemmen zodat het Nivel en wij vanavond om 2Q 00u een
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eenduidig bericht op onze websites kunnen plaatsen In de bijlage heb ik mijn voorstel bijgevoegd Willen jullie voor

half 8 vanavond jullie eventuele opmerkingen aan me doorgeven

Alvast hartelijk dank

Groeten^^

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistak

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

e yo

the el

u are

ectronic

This message contains infonnation that may be privileged or confidential and is the property ofNivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed Ifyou are not

the intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof Ifyou receive this message in error please notify the sender immediately and delete all copies of
this message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message

—

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed If you are not

the intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof If you receive this message in error please notify the sender immediately and delete all copies
of this message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake yo

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the el

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

u are

ectronic

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed If you are not

the intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof If you receive this message in error please notify the sender immediately and delete all copies
of this message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of this e mail message
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 17 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten



371174

Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

■ RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

C10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10X2eTo @rivm nl] |@rivm nl]m

@rivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 10 43 24 PM

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Wed 3 18 2020 10 43 25 PMReceived

Dag

Wie heeft er van Stad aan t Haringvliet Zeeland gemaakt Dat plaatsje ligt op het eiland Goeree en Overflakkee en

is toch echt Zuid Holland 10 2g

Graag dat corrigeren in verslagen als het daar ook is terechtgekomen10 2g

Ik zie nu het probleem ook niet meer om de getallen gewoon te noemen Is idd ook in OMT al benoemd

Voor duiding zou ik met nog gering aantal positieven SARS CoV 2 geen geografische duiding geven in windrichting
3 9 echt meer Zuidelijk meeste in Zuiden klopt mi niet maar eerder noemen dat de meesten gedetecteerd zijn in

gebied waar COVID 19 gevallen tot nu toe het meest zijn gevonden in Nederland Maar daar zou je ook discussie

over kunnen hebben

Mvg

10 2«

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e 10 2»

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2» 10 2»

10 2«
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2b

10 2«

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b 10 2e lUfic

10 2» 10 2« 10 2e 10 2b 10 2e 10 2e
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10 2»

10 2s fi 10 2e

10 2e []

[i 10 2«To @nivel nll •rivm nl] m

10 2e•nivel nll |@rivm nl]
10 2ej

1O 20 [] 10 2s UJ IJ I IIII 1C

10 2e 1 10 2e

10 2e JHBHHj

l@rivm nl] irivm nl]w

|@rivm nl] MIfeHM@erasmusmc nilm m

B@nivel nl]Cc

From

Sent Wed 3 18 2020 10 48 47 PM

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Wed 3 18 2020 10 48 48 PMReceived

Dag

Voor grafiek zoals ik die eerder presenteerde met aantal getest sinds week 5 is handmatige correctie nodig omdat

conclusie parameter in LIMS voor de eerste weken nog niet gebruikt werd en nog geupdate moet worden Dat staat

uit bij de collega s van het LIMS Of ze moeten vanavond dat nog gedaan hebben

Mvg

10 2e 10 2e @nivel nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 45

|@nivel nl Q10 2el@rivm nl

l@rivm nl |
|@nivel nlTo m m m m

|@rivm nl

|@rivm nl ^|@rivm nl

yUjjQB@erasm usmc nl

|@rivm nlQj m

l@riym nl

_B@nivel nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Cc

oke

10 2e 10 2s

10 [2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 12

10 2e 10 2a 10 {2e 10 2»

10 2e

Dubbe

10 2e 10 2e

10 2e 10 2b 10 2» 10 2e

10 2»

10 2e 10 2s

10 2s

10 2e

10 2e 10 2» 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e na 2 ]

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2»

I0 2e

10 2e

10 2el C10 2e 10 2a 10K2«e

10 2e 50 2e 10 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2« 10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e10 2b

10 2b 10 2s 10 2B 10 2bDubbel

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2b 10 2b 10 2e 10 2s

19 2e
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10 2e

10 2e a 10 2e

10 2o 10 2e

10X20

10 2e 10 2e 10 2e 10 2S

Dubbel

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10X20 10 2e
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Dubbel
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L0M i3H@nivel nll10 2eTo @rivm nll inivel nll

iriynn nl] rivin nllm

@rivm nl] Qirivm nl]
|@rivm nl]

H@rivm nl] |
[ Ita3B@erasmusmc nl1

w

msyH@nivel nl]
m m m m

From

Sent Wed 3 18 2020 7 20 56 PM

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Received

Nivel surveillance tekst 2020 wk11 docx

m

Wed 3 18 2020 7 22 05 PM

Hieronder en als bijlage de tekst die ik voor de Nivel website heb opgesteld Nog in de veronderstelling dat SARS CoV 2 uitslagen
vermeld gaan worden

Eventuele nabranders zal ik morgenochtend oppakken

Fijne avond

Groetjesj 10 2e

Er is sprake van een bijzonder ongewoon verlopende griepepidemie
In week 11 van 2020 rapporteerden de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 115 mensen met influenza achtig ziektebeeld IAZ op

de 100 000 inwoners Tot nu toe verliep de griepepidemie heel mild met cijfers rondom de epidemische grens Bij de stijging die nu wordt

gezien speelt de onrust over het nieuwe coronavirus ongetwijfeld een rol

De stijging van het aantal mensen met griepachtige klachten was het hoogst in de groep mensen van 65 jaar en ouder en in de regio noord

Friesland Groningen Drenthe In week 11 werd influenzavirus gevonden in ongeveer 16 procent van de monsters die zijn afgenomen bij

patienten met IAZ of met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep ARI Daarnaast werd in 8 procent van de monsters het

nieuwe coronavirus SARS CoV 2 gevonden

In week 11 hebben de huisartsen van de Peilstations 107 neus en keelmonsters afgenomen van patienten met IAZ of ARI Deze monsters zijn

door onze samenwerkingspartner RIVM onderzocht op aanwezigheid van influenzavirus respiratoir syncytieel virus RSV rhinovirus

enterovirus en SARS CoV 2 www rivm nl griep

In deze monsters werd zeven maal 7 influenzavirus subtype A HlNl pdm09 zes maal 6 influenzavirus subtype A H3N2 twee maal 2

influenzavirus type A subtype onbekend twee maal 2 influenzavirus type B Victoria lijn negen maal 8 SARS CoV 2 twee maal 2 RSV

en dertien maal 12 rhinovirus gevonden

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen

zijn

Uitde overige cijfers van de Nivel surveillance blijkt de onrust vanwege het nieuwe coronavirus SARS CoV 2 De huisartsen zien veel meer

patienten met acute bovenste luchtweginfecties dan anders in deze tijd van het jaar Ook zien ze meer patienten met koorts benauwdheid

hoesten andere symptomen klachten van de keel en bezorgdheid over ziekte van de luchtwegen Dit zijn allemaal redenen voor een consult

welke huisartsen registreren als er geen zekere diagnose te geven is voor de gezondheidsklachten De verhoogde aantallen zijn vooral te zien in

de leeftijdsgroep van 15t m 64 jaar De meeste hoestende patienten worden gezien door huisartsen in Noord Brabant

Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM

Uit de Nivel monitor naar zelf gerapporteerd klachten onder de algemene bevolking blijkt dat in week 10 17 van de deelnemers klachten had

van verkoudheid of griep Acht procent van de mensen met klachten heeft hiervoor een arts geraadpleegd

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 1Q 2e 10 2e

10 2e t0 2» 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e 10K2e

10 2ej

10 2e

10 2s 10 2» 10 2»

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e

10 2» 10 2» 10 2» C10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2e 10 2»s «X2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2a10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e [HIW

10 2e 10 2« I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s
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C10 2e

10 2S

10 2e b 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 {2e

10 2e j10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2» C10 2»
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Dubbel
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|@rivm nl]10 2» 10 2«1

10 2e j 10 2e

10 2e

To l@rivm nl]

|@rivm nl]
From

Sent Thur 3 19 2020 6 28 53 AM

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Thur 3 19 2020 6 28 53 AMReceived

Neem ik mee^Q dank En excuses van mijn foutje over Stad in t Haringvliet dat het Zuid Holland is Dar wordt

verder helemaal nergens genoemd maar was puur ter info aan liifllfeQl

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 23 55

10 2s 10 2» 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Hoi 10 2e

Zou zin over duiding wat wijzigen

het land afgenomen

Mvg

10 2e

10 2« 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 41

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e| S rivm nl | a’rivm nl

i0 2e 5 rivm nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Hallo alien

Hierbij een nieuwe versie voor wat te plaatsen over de griepepidemie op de webpagina morgenochtend om ll OOu

Mochten jullie nog aanpassingen nodig achten dan hoor ik dit graag uiterlijk morgenochtend 9 uur

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 20 12

10 2e t10 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 {2»| 5 rivm nl | 5 rivm nl l@rivm nlTo

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Hierbij

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 19 44

10 2e 10 2»1 10 2« 10 2sl Srivm nl ks rivm nlTo

@rivm nl

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Importance High

en 10 2»

Het is afgelopen dinsdag al in het OMT ter sprake gekomen en we zouden het gaan opnemen deze week Het is 8

van de mensen die met een acute luchtweginfectie de huisarts heeft bezocht De locaties van de positieve monsters

zijn in week 11 Leerdam 3 Barneveld 1 Amsterdam 1 Houten 1 Eindhoven 2 en Stad in t Haringvliet
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Zeeland 1 Dus we zouden kunnen zeggen voornamelijk in het zuiden In de bijlage heb ik een voorzet

toegevoegd

Ik ga even mailen dat we de publicatie uitzullen gaan stellen naar morgenochtend 11 uur zodat we vanavond eerst

nog kunnen afstemmen akkoord Graag jullie reactie dus vanavond zodat ik het morgen extern kan rondsturen

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e S rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 19

10 2e 10 2e Privnin|To

Subject RE Afstemmen tekst RIVM website

Hoi U10 2e |

heb ik afgestemd om nog geen SARS CoV 2 te noemen voordat dat in het RT is besproken Het staatMet|
dan ook op de agenda van het RT van vrijdag
Als we hiermee gaan starten moet er eerst echt een goede duiding en uitleg van het aantal monsters met SARS

CoV 2 zijn dit betekent niet dat de bevolking 8 positief is bijvoorbeeld misschien is er info over de locaties en

zien we dat de positieve monsters vooral uit Brabant Limburg komen er moet dus echt een stukje duiding voor

Maar liever dus pas na het over in het RT

Groet

10 2e

RIVM Stafeenheid Communicatie Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma s en Projecten
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Tl
Ml

10 2e

10 2e

Afwisseiend niet aanwezig op woensdag en vrijdag

10 2e 10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2b 10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e I0» 2e [19We

10| 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

Dubbel
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 17 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 10 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2»U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 28 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 59 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 09 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 31 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen



371205

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangtdeze e mail op het mailadres
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 14 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 32 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

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

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 40 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 45 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding



371212

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

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

7033431 buiten kantoomren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2» @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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irivm nl] ■UilIti0MIMMflISM@rivm nl1 UEEMlMiEI3M@rivm nl]

iMUfllSBl@nivel nl1

To M

10 2e irivm nlm

10 2eCc |@nivel nl]w

From

Sent

Subject RE Berichtgeving naar Nivel Peilstations

Received

m

Thur 3 5 2020 1 14 34 PM

Thur 3 5 2020 1 15 26 PM

Bedankt voor de readies

Ik hoor dan graag of er nav het OMT nog iets aangepast moet worden of niet Verzending van e mail zal pas daarna gedaan

worden

10 2«Groetjes |

[@rivm n ]Van

Verzonden donderdag 5 maart 2020 13 48

Aan

CC |
Onderwerp RE Berichtgeving naar Nivel Peilstations

10 2« 10 129

101 26 10 2S 10 2e 1D 2e

10 2e 10 2e

Zie in bijgaande word file het commentaar van

tot na het OMT

Met vriendelijke groet

en mijzelf Wij zouden afwachten met sturen10X26

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 29

10 2e 10X26 I0 2e

10 2e

dubbel

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2e

10 2» 10 2e 101 28 10 2e



371231

10 2e 10 2e

101 29

10 2e

101 29

10 2e

dubbel

10 2e

10 2e
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dubbel
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|rivrn nl] covid 19 surveillance ltIflIH312eTo LCI Voorwachtl
irivm nl] Kl

irivm nl]
m m

irivm nl]
m M

irivm nl] irivm nrH ifi]

Cc irivm nll IDS ddmicrobiolooc

[nvmmJJiH
irivm nl]
l@rivm nlin

mm in

l@rivm nl]
Jrivm nl] |

m

irivm nl] |
|@rivm nl]

m m [n

l@hvm nl]@rivm nl][jj m m uj m

@rivm nlj
5rivm nll

■rivm nl]

Hj@rivm nl]

iaiB3H@rivm nl1M m m m M

m m

From

Sent

m

Tue 3 31 2020 10 05 33 AM

Subject RE COVID 19 SitRep 31 03 2020

Tue 3 31 2020 10 05 34 AM

COVID 19 WebSite rapport 20200331 1145 pdf

Received

Beste Collega s

Hierbij het nieuwste webrapport van de Sitrep gegevens

De kaartcategorieen zijn aangepast zodat de verschillen tussen gemeenten duidelijker naar voren komen

Met vriendelijke groet
I0 2e

10 2e

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30 ■

Fax 31 Q 3oH
10 2e

10 2s |@rivm nl

10 2»From

Sent dinsdag 31 maart 2020 11 35

To LCI Voorwacht

n\ ‘\
|@rivm nl covid 19 surveillance|@rivm nlm M

|@rivm nlm i

0 2e|@rivm nl |@rivm nlrn m

Tk| rivm nl IDS ddmicrobioloog |
KS rivmml ^M

@rivm nl |
9@rivmml

Cc wm m n

0 2S@rivm nl ■ui

l@rivm nl 9
@rivm nl

wm » m uj

|@rivm nl |
|@rivm nl

m

^[@rivm nl

9@rivm nl 9

m m m

|@rivm nl ^|@rivm nl

|@rivm nl

m m

|@rivm nl |
Subject COVID 19 SitRep 31 03 2020

pi m pj

Beste collega s

De volgende documenten voor 30 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

de SitRep incl dagverschillen
opgeschoonde gegevens

het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens Deze voIgt later hier komen nog wat aanpassingen
in

NIVEL data

NB Aantal ziekenhuisopnamen en overledenen in vergelijking met gisteren zijn veel hoger dit lijkt een inhaalslag
te zijn geweest in verschillende provincies
NB2 Er is 1 persoon overleden van 49 jaar met co morbiditeit

NB3 Er is van 1 persoon niet bekend wanneer deze overleden is dit wordt nog aangevuld door de GGD

Daarnaast nieuw de dataset vanuit unilab van de NIVEL peilstations Hierover nog de volgende opmerkingen

Er zit geen peilstation in Limburg dit is goed om te beseffen

• Monsters zijn afgenomen bij patienten die de huisarts consulteren met acute luchtwegklachten Acute
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klachten aan de luchtwegen omvat griepachtige klachten en andere acute luchtweginfecties De patienten zijn
bemonsterd in het kader van de Nivel RIVM respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations

participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Disclaimer Niveldata we streven ernaar elke dag de peilstationmonsters te testen Omdatze als aanvulling op de

diagnostiek voor de efficients van gebruik testmateriaal gebruikt worden kan het gebeuren dat we monsters een

dag moeten doorschuiven

Deze versie is voor jullie duiding zie ook onze voorstel duiding hieronder

Duiding
• Sinds gisterochtend zijn 175 nieuwe overlijdens en 722 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld Dit zijn de

hoogste aantallen nieuwe registraties in de afgelopen 24 uur tot nu toe Deze overlijdens en opnames hebben

zich de afgelopen dagen voorgedaan er is een inhaalslag gemaakt bij het registreren hiervan in meerdere

provincies
• De trend in het aantal overlijdens en opnames per provincie zijn onveranderd ten opzicht van gisteren in

Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door In Zuid Holland Noord

Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames In de provincies Friesland Groningen
Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag

EBBlheeft vandaag telefoondienstVoor evt vragen EPI coronatelefoon

Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de

10 [2»

|@rivm nl mailbox10 2e

Met vriendelijke groet

10 2»

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

i sa
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To LCI Voorwachtl^Hl
covid 19 surveillance

H@rjvm nl] |

irivm nl]
©rivm nll

rivm nl]
B@rivm nll DS_dcjmicrobioloog[^Q

rivm nll BH9

m m m

Cc

|10 2e [ 10 2e10 2e irivm nl]m

B@rivm nl]» 28irivm nl] rivm nl]m Q1 m m

jrivm nl] jrivm nl]
10 2»jrivm nl] jrivm nl]m m m

irivm nl] irivm nl] M@rivm nl]
nvm nll KElQ

l@rivm nl]

m m m m rjj

irivm nl]

Bj@rivm nl]

irivm nl][TO m m m H m

|@rivm nl]rn nj m

From

Sent Mon 3 30 2020 10 29 53 AM

Subject virologische dagstaat update
Received

SARS CoV 2 virologische dagstaat rapport 20200330 1224 pdf

Mon 3 30 2020 10 29 54 AM

Beste alien

Excuus er bleek nog een fout in de virologische dagstaat tabel te zitten

Hierbij een update van de virologische dagstaat van vandaag

Groeten 10 2e

10 2e

10i 2e

10 2e

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 10 2e

gjl@nvm nl

10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 12 01

To LCI Voorwacht £

Cc covid 19 surveillance

M@rivm nl

|@rivm nl |

@rivm nl £

^|@rivm nl

|@rivm nl

M@rivm nl IDS ddmicrobioloog

|@rivm nl

iP

m Q] m

^rivm nl |
|@rivm nl

m m m m m m

|@rivm nlm m m m

1O 20|@rivm nl B
B@rivm nl

|@rivm nlm m

|@rivm nlm m m m

l@rivm nl |@rivm nlm m

10 2e|@rivm nl ^|@rivm nl |@rivm nlm m m m

@rivm nl

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020

|@rivm nlW

Beste collega s

Zoals beloofd hierbij de nagekomen virologische dagstaat van vandaag

Groeten

10 2e

10 2s

10 2e

KiVM uentre for infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 311 10 2e

mffl^|@rivm nl

10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 11 45
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To LCI Voorwacht

Cc covid 19 surveillance

|@rivm nl

rivm nl B

l 5’rivm nl ^
^B@rivm nl

@rivm nl

M@rivm nl IDS ddmicrobioloog
rivm nlrivm nl |

| 5 rivm nl

m m m fij m m

|@rivm nl

10 2a@rivm nl |
B^rivm^nb

| Srivm nl

l@rivm nl

rivm nl rivm nlm m m

10 2erivm nl rivm nl I Srivm nl

| £ rivm nl @rivm nl

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020

Beste collega s

De volgende documenten voor 30 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

• de SitRep incl dagverschillen
• opgeschoonde gegevens

• het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens

De virologische dagstaat stuur ik over enkele minuten na

Deze versie is voor jullie duiding zie ook onze voorstel duiding hieronder

De tekstuele verandering in het webrapport die we van Anya doorkregen veranderen we in een versie de we iets

later mailen

Duiding

• Nog steeds is het zo dat het aantal overledenen IC en ziekenhuisopnames minder snel toeneemt dan je
zonder maatregelen zou verwachten

• In Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag
• In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames zich voort

• In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames Of er sprake
is van een toename of afname is niet goed te beoordelen mede door rapportagevertraging
• Met name in een aantal gemeenten in Noord West Gelderland en Zuid West Overijssel is de aantal gemelde
en overleden COVID 19 patienten naar rato van het aantal inwoners relatief hoog

10X2Voor evt vragen EPI coronatefefoon 10 2e heeft vandaag telefoondienst

Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de l@rivm nl mailbox10 2e

Groeten

10 2i»

m

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31

Mraifrai@rivm nl

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

Sent

Subject
Received

Thur 3 12 2020 4 50 19 PM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 50 19 PM

BmSc10 2«

10 2eSenior \
RIVM Stafeenheid Communicatie Documentaire Informatievoorzlening

Afdeling Programma s en Projecten

PostbusJ
3720 BA Bilthoven

T 03Oj
M 06l

Afwisselend niet aanwezig op woensdag en vrijdag

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 12 maart 2020 17 41

To

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

10 2e 10 2e |@rivm nl

Bekijk online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd Bffil 10 2e @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie
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Maatregelen gericht op het algemene publiek

Maatregelen voor zorgmedewerkers

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

Bran en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten

Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websItel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van het aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek
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Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn teruggekeerd uit een gebled met wijdverspreide

transmissie voIgt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken afvan de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM website Het beleid

zoals getormuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM website i

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Dit zijn



371310

•

personen van 70jaaren ouder

•
personen met onderliggend lijden conform medische indicate voorde jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name nit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht
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Meer informatie

ECDC

WHO en Dacieliikse WHO situation reports

RIVM falaemene informatie

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM ■

M Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e ■ Clb

Clb

Clb RIVM

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

10X26 @rivm nl

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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I10 2e

1°

10 2eTo @rivm nr

Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 2 2020 7 13 06 PM

Antw communicatie

Mon 3 2 2020 7 13 07 PM

10 2e

| wil je dat doen dan terug naar ons en GGD’en enDit morgenochtend zsm afstemmen met 10 2e

Brabant die als eerste liierom vroegGraag apart naar 10} 2e

Groet ^

|@rivm nlVan 10 2e 10 2e

Datum 2 maait 2020 om 18 10 10 GET

@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |@rivm nlAan

Ondervverp communicatie

«d

10 2ben

Ik heb het document in de COVID map gezet bij communicatie

Naar wie gaan wij het actief communiceren

Voo rstel

Morgen nog aanvullen met huidige communicatielijn vanuit RIVM over positieve patienten
RIVM communiceert een keer per dag over de aantallen patienten en communiceert over het algemene beeld en de

landelijke aanpak Bij evt bijzonderheden bv ziekenhuizen etc kan het RIVM daar in het algemene beeld aandacht

aan geven

De lokale GGD Veiligheidsregio kunnen zelfstandig over het aantal patienten in hun regio communiceren evt kan de

GGD de communicatieboodschap afstemmen met de afdeling communicatie van het RIVM

Deze boodschap wil ik morgen afstemmen met communicatie RIVM en dan vervolgens in een aparte mailing naar

GGD en afdeling IZB te versturen en via RAC verspreiden zodat GGD en op de hoogte zijn evt ook naar afdelingen
communicatie van GGD en via GGDGHOR Nl daar heb ik goede ingang

Als dit verspreid is kunnen we ook op de website van het RIVM werken aan een kaartje met patienten per

gemeenten

Naast GGD en zal ik dit ook versturen aan VWS Aan wie

op de hoogte

Ik ben van dat netwerk nog niet zo goed10 2e

Aanvullingen Akkoord zo

Laat maar weten dan pak ik dat morgen op

Groet^^^

Met vriendelijke groet

m

e mail

www rivm nl infectieziekten

K

H

l@rivm nl
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To 31eQ»a aadahor nl

©ggdhm nl] |

m

|@rivm nl] 1B333I110 2eCc m W

irivm nr1 w

From

Sent Tue 3 3 2020 9 56 32 PM

Subject communicatielijnen
Received

Notitie communicatieliinen docx

m

Tue 3 3 2020 9 56 33 PM

10 {2eDag

Zoals wij vanmiddag bespraken tbv jullie communicatie richting DPG en hierbij de notitie over staande afspraken over

communicatielijnen bij A ziekten aangevuld met huidige afspraken over communicatie bij positieve patienten

Deze informatie is gedeeld met VWS

Groet 10X2o
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■Bi8£2HlHIi2ISH@ ivm ni]To

From LCI

Sent

Subject
Received

Agenda 62e OMT CQVID pdf

Sun 3 29 2020 2 29 01 PM

62e OMT Gewijzigde agenda en nieuwe bijlagen
Sun 3 29 2020 2 29 01 PM

Deelnemersliist 62e OMT CQVID 19 pdf

1 Noodzaak tot handhaven maatreqelen COVID Verenso pdf

2 NVK COVID en kids met onderliqqend liiden 25 03 2020 pdf

3 Testbeleid personen en zorqmedewerkers met klachten passend bii CQVID 19 pdf

4 Testbeleid bii risicoaroepen pdf

5 covid19 eu recommendations on testing strategies v2 pdf

6 Toelichtinq heraebruik mondmaskers pdf

Geachte deelnemer aan het 62e OMTCOVID 19

Morgen op maandag 30 maart komt het OMT bijeen Let op de agenda voor deze bijeenkomst is gewijzigd Ook is een aantal extra bijlagen

toegevoegd Bij deze mail vindt u de nieuwe agenda en alle bijlagen zodat u alles bij de hand heeft Bijlage 7 voigt nog later vandaag protocol

prioritering maskers

Het doe I van dit OMT is nog altijd hetzelfde advies geven over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld de conti nuering
van maatregelen en mogelijke aanvullingen daarop met als doel het beperken van de druk op IC s ziekenhuizen laboratoria en andere

zorgvoorz i e n i ngen

Als resultaat van dit OMT zal een adviesbrief worden opgesteld gericht aan de ministeries van VWS EL I en SWZ waarin conclusies en

antwoorden op deze vragen en eventuele suggesties voor maatregelen worden geformuleerd
Datum 30 maart 2020

Tijd 10 00 1230 uur

Plaats GoToMeeting en RIVM zaal U 0 22

Adres Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben of om welke reden dan ook nog contact willen opnemen met een van de betrokken LCI

medewerkers dan kunt u 10 2«10 2e of benaderen vig pf vlak voor de vergadering op
m

girivm nl of|m

5 rivm nl ofmj

Bij problemen metinbellen via GoToMeeting kunt u contact opnemen met 10 2e 10 2b

In belgegevens

62e TC OMT COVID 19

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone

https global gotomeeting com join 685607621

Access Code 685 607 621

You can also dial in using your phone

Netherlands Toll Free 0 800 023 1954

Netherlands 31 202 251 001

Access Code 685 607 621

Let op Het is heel belangrijk dat de tablet of telefoon zoveel mogelijk op MUTE gezet word

Met vriendelijke groeten

Namens 1° 2e

Prof dr 10 2«

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven
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10 2atel

Bijlagen

Agenda

Deelnemerslijst

Bijlage 1 Noodzaak tot handhaven maatregelen COVID Verenso

Bijlage 2 IMVK COVID en kids metonderliggend lijden 25 03 2020

Bijlage 3 Testbeleid personen en zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19

Bijlage 4 Testbeleid bij risicogroepen

Bijlage 5 covidl9_ _eu_recommendations_on_testing_strategies_v2

Bijlage 6 Toelichting hergebruik mondmaskers
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To E IHM@rivm nil l@rivm nl]H

From LCI

Sent Thur 3 12 2020 6 49 58 AM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Thur 3 12 2020 6 49 58 AMReceived

Hi Helma 10 2e

Ik weet niet of jullie iets met onderstaand verzoek kunnen maar voor alle zekerheid toch maar doorgestuurd

Groet

10 2»From MeasureMail Spike ReplyHandler
Sent woensdag 11 maart 2020 22 09

To LCI B@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

@mml nl

Besten

Hetzou goed zijn als we meer informatie over de patienten zouden kunnen krijgen
• Hoeveel opnames

• Hoeveel beademing
• Gemiddelde opname duur

• Hoeveel onderliggend lijden
• Leeftijdsopbouw
• Etc

Groet

Van RIVM Lab Infact rBn31^1@nieuwsbrieven rivm nll

Verzonden woensdag 11 maart 2020 12 48

Aan

Onderwerp Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

10 2e

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020
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Dit is een gecombineerd Bail 10 2e ©ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casui stiek en ovetlijden melden

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen
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Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid boesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaastwordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia

Erzijn dreigende tekorten aan sommige afnamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is
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1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijding is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan vimstransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebruikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in buis zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebruikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarlUAMsfll

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n

1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM
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Rapportage in virologische weekstaten

De laboratory die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de ‘Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Atval dat ontstaat bij klinische verpleging van patienten metCOVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisafval ongespecificeerd

• LaboratoriumatVal atval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisafval

ongespecificeerd

• Atval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voigt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casu fstiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casui stiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD
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In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030|

ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 129

buiten kantooruren 010 1101 29 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

S Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene Informatie

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

|10 Z«

10 2b

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2« Erasmus MC 10 2e

Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 2» 10 2»

10 2e «0 2e Clb RIVM

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Lablnf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wiltu uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur vicit^3@rivm nl
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Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres ^^@rdgg nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Disclaimer

Zie voorde tekst http www reinierdegraaf nl e mail disclaimer
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To EEgH@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 31 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99



371550

Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030] 10 28 ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

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

• RIVM dd viroloog tel 030 | 10 2e

buiten kantooruren 0110 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

10 2a Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 128 10 128

Midden RAC 10 l2e 1101 28

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 128 1101 28 10 128 Clb RIVM 10 2e

10 28

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 15 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten



371559

Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030|
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

Q buiten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 16 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

jbuiten kantooruren 010

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e 10 2a

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^BQ^SI@dvm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 06 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

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

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030|

took buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

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

10 2e

1° 2«

buiten kantooruren 010j10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 51 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 »U ie91 ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

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

buiten kantoomren 010^^^^

I0 2e• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2e

10 2« Clb RIVM 10 2i»

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10X28 |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 21 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven



371591

Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren OIQMmieQM

10 2e

10 2e

10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM jS

| Erasmus MC

| Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e



371591

Brabant RAC 10 2s GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^BQ^SI@dvm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 49 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

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

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 j
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

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

10 2e

10 2e

C10 2e buiten kantooruren 010J 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 48 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

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

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

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

wijdverspreide transmissie

of

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

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

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

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

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

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

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

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

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

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

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

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

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

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

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

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

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

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

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

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

I0 2e

buiten kantooruren 010 10 2e10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 26 |@rivm nl
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To EEgH@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 01 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

10 2e»

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e |@rivm nl
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To EEgH@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 24 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030j
• RIVM dd viroloog tel 030j

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

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

buiten kantooruren 010^^^^^

10 2e

10 2e

10X26

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

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

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 22 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht



371601

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010| I10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030]
• RIVM dd viroloog tel 030

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

buiten kantooruren 010^^^^|

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10X20

10 2«

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2cU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

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

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 33 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

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

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 MimfcBBfook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01 OwmifiMl

jook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2e l@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



371603

To EEgH@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 53 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030^^^^|{ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01 oJ

ook buiten kantooruren bereikbaarI0 2e

10 2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuts Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10X26
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

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

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 13 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

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

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

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

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

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

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

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030] ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030|iiilI£SHook buiten kantooruren bereikbaar

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

| buiten kantooruren 010MU IEQM

10 2»

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

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

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e |@rivm nl
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To @amsterdamumc nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 2 54 14 PM

Testen Covid 19

Mon 3 30 2020 2 54 14 PM

Geachte heer bedankt voor uw brief en vraagstelling

Het is een onderwerp wat vandaag in het OMT aan de orde is geweest Momenteel wordt inderdaad gekeken naar

de uitbreiding van testmogelijkheden ook voor zorgpersoneel Ik adviseer u de berichtgeving hierover in de gaten
te houden

Met vriendelijke groet

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministers ran Volksgezondheid
Welrijnen Sport

10 2S

RIVM Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

T 31 0}30|
M 31 0 61
www rivm nl

10 2e

irivm nl

Op ifwezig

amsterdamumc nl10 2eFrom

Sent zondag 22 maart 2020 10 00

To Secretariaat Clb |
Subject Testen COVID 19

Geachte prof
Ik ben als radioloog werkzaam in het Amsterdams UMC Mijn vraag heeft echter betrekking op

de corona testen Er wordt nu gezegd dat we niet testen omdat er een tekort is Echter via inside

information van een AIOS wiens partner in een medisch laboratorium werkt weet ik dat deze

testen makkelijk geproduceerd kunnen worden zelfs aangeboden zijn maar geweigerd door het

RIVM GGD Dit begrijp ik niet Waarom zouden we niet iedereen laagdrempelig laten testen

Een opzet zoals in Korea Bovendien is het geen eerlijke informatie naar de achterban Kan u mij

uitleggen waarom Ik ben bereid risico s te nemen Patienten contact te hebben Maar graag zou

ik van u willen weten waarom niet iedereen laagdrempelig getest wordt met wel deze

mogelijkheid
Met vriendelijke groet

10 2» |@rivm nl

10 2e

10 2e
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To |@polrde nr| |@politie nl]
From

Sent

Subject
Received

Handreiking PBM Corona 1 1 002 com RIVM doc

Mon 3 30 2020 1 51 08 PM

FW Kunnen willen jullie hier toch nog naar kijken
Mon 3 30 2020 1 51 08 PM

Nog een correctie

In plaats van een mondneusmasker FFP1 volstaat een chirurgisch mondneusmasker type HR

Groet| 10 2e

Beste

We hebben toch nog tijd gevonden om naar je stuk te kijken en hoewel we in de bijlage allerlei aanpassingen
voorstellen hebben we eigenlijk de volgende suggestie Maak een geheel nieuw document 1 A4 tje waarin je het

belangrijkste handelingsperspectief voor de politie uiteenzet en volgens mij is dat er al en daarbij de volgende
aandachtspunten in acht neem

• Neem de algemene adviezen op die voor iedereen gelden Beschrijf die niet maar apart neem een link op

naar de overheidswebsite en het RIVM

• Stem je specifieke adviezen af met documenten die nu al binnen de politie zijn ontwikkeld betrek de

bedrijfsarts daarbij
• Gebruik van handschoenen latex of Nitril is business as usual

• Fysiek contact geeft geen overdracht

• Mondmaskergebruik FFP1 na goede instructie in op en afzettechniek in uiterste gevallen anders niet

• Desinfectie van uitrusting is niet nodig huishoudelijk schoonmaken volstaat

• Hou het verhaal heel eenvoudig allerlei achtergrond over kwaliteit maskers of overalls leidt af van de

hoofdboodschap

10 2e

We hopen dat onze sugesties behulpzaam zijn bij het opstellen van het A4 document

Als je deze nog een keer wil voorleggen kan dat natuurlijk altijd

Met vriendelijke groet

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministme ran Volksgezondheid
Weliijn en Span

Senior Adviseur Infectieziekten CBRN Respons
RIVM Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

T 31 0 30 274 2057

10 2eM

www rivm nl

rivm nl

0| ifwezigV

10 2e l 5 politie nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 15 08

10 2e

| 5 rivm nl

Subject Kunnen willen jullie hier toch nog naar kijken

10 2e 10 2eTo



371607

Importance High

Me^nendeliik^roet
10 2e

Operationeel Specialist B

Stralingsbeschermingsdeskundige NP
Politie | Landelijke Eenheid | CENTREX CBRN Explosieven
Logistiekweg 18 2742RE Waddinxveen

Postbus 100 3970 AC Driebergen
M ■

E 8politie nl

E mail NL BDC gfl
E mail CENTREX

Telefoon piket 088 66 156

Intranet CBRN Explosieven

De CENTREX mailbox kan ook ingezien worden door niet politiemensen i v m multidisciplinaire samenwerking
Meer informatie Kijk op politie nl

gw@politie nl Internationale Informatie intelligence
feSl@politie nl Operationele Ondersteuning

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen} is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die

van de geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan

De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e mailbericht en bijlagen te vernietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en

phishing en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld
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h lltBItSl@ininvws nll10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Subject RE hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn
Received

Wed 3 18 2020 2 32 33 PM

Wed 3 18 2020 2 32 33 PM

Beste

Kan je me svp maar zo spoedig mogelijk bellen om 4 ben ik weer in overleg

I0 2e

Met vriendelijke groetf

10 2e

Rijksinsticuutvoor Volksgezondheid
en Milieu

Min sterie ran Vclksgezo irftad

Wehijnen Sport

10 2e

RIVM Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding
Postbi

T 31

loven

Mj
wvwv rivm nl

jrivm nl

^^^^@minvws nl10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 56

|@rivm nl

Subject RE hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn

10 2s 10 2eTo

Ik weet niet of je de bijlage ook al had ontvangen maar voor de volledigheid bij deze mail toegevoegd
Schikt het als ik om 16 00 bel

Groet

10 2»

10 {2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 14 44

Aan 10 2e l@minvws nl

l@rivm nl

Onderwerp RE hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn

CC

Dank en groet QBesteKETE31 mijn college kan je verder helpen zie svp cc en 10 2e10 2e

10 26 1D 2e l@minvws nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 13 59

101 2810 2e @rivm nlTo

Subject hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn

Importance High



371625

Ik heb je naam doorgekregen van

VWS heeft van Ambulancezorg Nederland bijgaande notitie gekregen

AZN geeft in de notitie aan

• De verwarring gaat om het inzetten van first responders BHV politie en brandweer

• Eris spoedoverleg noodzakelijk met AZN NVMMA Hartsiag nu de Nederlandse Reanimatieraad Politie Nederland

Brandweer Nederland en de GGDGHOR Nederland

• Vraag die in het overleg moet worden beantwoord hoe kunnen we als keten zo verantwoord mogelijk first responders

blijven inzetten met een zo groot mogelijk positief effect op de reanimatiepatient Dit gaat wat ons betreft dan over het

tijdelijk beperken van het handelen van de first responders wel het plaatsen van een AED echter geen beademing en

geen thoraxmassage toepassen

Ik stem graag een voorstel met je af

VWS maakt geen landeliike richtliin

Wij organiseren geen overleg maar vragen zo snel mogelijk een inhoudelijk voorstel vanuit

1 HartslagNu over BHV ers en

2 vanuit Nationale Politie voor politie inzet

3 Vanuit Nederlandse Brandweer voor brandweer inzet

Partijen kunnen daarbij 1 iemand vanuit het RIVM benaderen voor medisch inhoudelijk advies

Niet wenselijk maar toch maar even genoemd
VWS maakt wel een landeliike richtliin

• Kabinet neemt maatregelen ter voorkoming van te snelle verspreiding van het corona virus Die maatregelen moeten de

piek op de zorgverlening spreiden
• Dat neemt niet weg dat de gewone acute zorg waaronder de reanimatie zorg gewoon doorgang moet vinden

• Er geldt geen lock down in Nederland Mensen mogen vrij bewegen en kunnen in hun dagelijkse beweging worden

gefnfecteerd met het corona virus

• Wij stellen daarom de volgende lijn voor

• BHV gaan met alleen de AED op pad

Want AZN geeft aan dat gebruik van beschermingsmiddelen door first responders biedt een te beperkte inperking van het

risico op overdracht van het nieuwe coronavirus

• Politie en brandweer gaan met AED en doen volledige reanimatie

Want zijn hulpverleners worden hierop getraind worden hiervoor betaald doen ook niet moeilijk bij HIV patienten TBC

patienten griep patienten

Lijkt dit voorstel je wat

Kunnen we 1 contactpersoon krijgen bij het RIVM zodat het RIVM dit samen met de 3 partijen kunnen doen En wie kunnen we

daar bij het RIVM dan voor benaderen Lukt het om vandaag een reactie te geven aangezien hartslag nu al een verkeerd

vervelend bericht heeft geplaatst https hartslaqnu nl nieuws maatreqelen teqen verspreidinq coronavirus

Groet

07C

S

IS] lSminvws nl

10 2e 10 2e 5 ambulancezorg nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 13 57

Aan

5 am bu I a ncezorg nl

10 2» | 5 minvws nl

@ ambulancezorg nlCC

Onderwerp RE nota inzet first responders

Dag 10 2e

Mocht er al een eerste reactie op onze nota zijn dan verneem ik deze graag Momenteel heb ik meerdere nieuwe mailtjes van de

politie en de hartstichting in mijn mailbox zitten men zoekt allemaal driftig naar de goede oplossing Zover die er al is

Groet
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10 2e

AMBULANCEZORG

NEDERLAND

Ambulancezorg Nederlandm

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 2e

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

10 2e31 0 88 | 31 0 88 38 38 200

l@ambulancezorq nl www ambulancezorq nl

10 2eVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 16 10

~n@minvws nl |
|@ambulancezorg nl

Onderwerp nota inzet first responders

10 2e10 2e l@minvws nl j l@minvws nlAan

10 2e @ ambulancezorg nlCC

Hierbij de toegezegde nota over de inzet van first responders

Bij vragen ben ik bereikbaar

Met vriendelijke groet

10 2e

AMBULANCEZORG

NEDERLAND

Ambulancezorg Nederland10 2e

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 2e

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

31 0 88 31 0 88 38 38 20010 2e

| a amb ulancezorq nl www ambulancezorq nl10 2e

Werkdagen 10 2e

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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

id to info

iu by mistake

s inherent in t

was sent to

g from the r

jge

I tin
yo

isk
yo

he

u are

electronicrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resurequeste
transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability



371709

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 5 7 2020 2 27 40 PM

FW Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Thur 5 7 2020 2 27 40 PM

10 2eHoi

Zijn jullie op de hoogte van het TNO project van|
brains4corona een gedragsproject waarin ze gedragsinterventies in een gecontroleerde setting gaan uittesten Ze

zoeken aansluiting met de gedragsclub binnen het RIVM ook voor afstemming

10 2e 10 2e I Zij hebben binnen TNOen

Dit weekend gaan ze al eerste experimenten uitvoeren zie hieronder ook de contactgegevens van 10 2e

Groet

10 2e 10 2e @tno nlFrom

Sent donderdag 7 mei 2020 16 07

To

10 2e |@tno nl

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Cc m

Had jij toevallig nog contact gehad met

start En er zijn video s geschoten voor de rol model verhalen

10 2e over ons voorstel Als het goed gaat het eerste experiment dit weekend van

Mogelijk had je ook gezien dat ZonMw nu calls uit heeft staan mbt o a de preventieve maatregelen We gaan nog verkennen of we

daar een projectidee willen indienen in verlengde van het project maar is kort dag 14 mei

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 6 april 2020 17 33

HjStnojilx
|@tno nl |

l 2e rivm nlTo m

i 2» @rivm nlCc m m m

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

10 2eBeste

Mooi tJencH^^rg goed om te horen

Er is hier intern inmiddels een heel clubje met gedragswetenschappers samengekomen dus we hier dan goed mee

schakelen straks

Groet

10 2s 10 2e @tno nlFrom

Sent maandag 6 april 2020 17 23

|@rivm nlTo [jj m

10 2e 10 2emgflj@hvm nl

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

@tno nlCc

10 2een

Zojuist kwam het bericht dat het voorstel intern gehonoreerd is We komen hierover nog op de lijn

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 16 39
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10 2« @tno1n[To

10 2» 10 2»mggj@rivm nl

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

@tno nlCc

10 {2eHoi

Leuk om te lezen Geen prangende aanvullingen van mijn kant behalve dat het denk ik vooral interessant is om je
te focussen op de tweede onderzoeksvraag Dank kun je de uitvoering van deze onderzoeksvraag al specificeren
zonder uitgebreid vooronderzoek nodig te hebben en de kunnen de uitkomsten sneller worden toegepast in de

praktijk

En nog wat recente literatuur over risicopercepties gedrag en COVID 19 dat je misschien kunt gebruiken

https psyarxiv com y38m9
https www mdpi com 2227 9032 8 1 64

Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke voorstel

Groet 10 2e

[10 2» 10 2e @tno nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 15 50

To Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Dank goede aanvullingen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 15 49

10 2e I0 2e d01 2e I0 2e|@tno nl |@ rivm nlTo

gtno nl

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Hoi 10 2e

Helder en goed begin Vanwege de urgentie zou ik persoonlijk hele concrete doelen milestones formuleren waaruit

direct blijkt hoe je wil bijdragen aan de bestrijding Dus bijv nadruk leggen op de korte experimenten om geplande
beleidswijzigingen uit te testen in een gecontroleerde setting zodat deze vervolgens door het

crisiscommunicatieteam nationaal ingezet kunnen worden Uitgang van theorie is op zich prima maar we leven in

bijzondere tijden waardoor het gedrag van mensen niet altijd goed te voorspellen is op basis van relatief oud

onderzoek we hebben real time info nodig om beleidsbeslissingen adviezen van het Outbreak Management Team

te onderbouwen

Groet

10 2e

Senior Onderzoeker en Coordinator onderzoek LCI

LCI | Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding

E mflj^j@rivm nl | Skype^^^^^J W www rivm nl infectieziekten10 2e

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

10 2» 10X2® 5 tno nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 15 04

l@rivm nl |10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlTo MJ

|@tno nl
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Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Bijgaand hetstuk in wording
10 123

10 2s 10 2e @ rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 09 13

10 2e 10 2« 1Q 2b 10 2»@rivm nl @tno nlTo

10 2e I0 2e @tno nlCc

Subject Re Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Ik zou nog kunnen tussen 1430 en 1500 als dat lastig tekort is dan maar zonder mij

Groet

10 2e

10 2s 10 2a @rivm nlVan

Verzonden op donderdag 26 maart 2020 09 10

10 2eAan ]

CC |
Onderwerp Re Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

l@tno nl | l@rivm nl10 2s

@tno nlm m

Hoi 10 2e

Voor mij geen probleein ik kan ook later vandaag

Groet 10 2e

10 2e 10 123 @tno nlFrom

Sent Thursday 26 March 2020 09 08 12

To

Cc

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Hallo alien

Het is even schipperen met de tijd mbt kinderen Vanmorgen half 10 lukt daarom niet

Kunnen jullie ook vanmiddag Tussen 13 en 15h bijv

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent Wednesday March 25 2020 6 11 PM

10 2s 10 2erivm nl @tno nl

10 1 10 2e @tno nl

Subject RE Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Cc

Hi 10 2b

Dank je ^^S cor het aanhaken Ik ben morgen om half 10 wel beschikbaar Skype 10 2e of telefonisch

10 2e

Groet KHTS1

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 18 07

10 2e 10 2e @tno nlTo
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10 2a 10 2e 10 2eI Stno nl 10 2e @rivm nlCc

Subject FW Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

10| 2eHoi

Dank voor je mail

Prima om morgen om 9 30 te bellen

Ik ondersteun op dit moment collega s in de COVID 19 bestrijding dus op dit moment niet zozeer betrokken in

onderzoek dataverzamelingen

Mijn collega
De artikelen die je stuurde liggen ook in het verlengde van wat IIMEQ1 nu uitvoert ism NIVEL

Daar komt vast vervolgonderzoek uit voort dus lijkt mij goed a Is

giftMfcDI ben jij morgen om 9 30 beschikbaar voor overleg

wel10 2e

aansluit10 2e

Groet

10 2e

Senior Onderzoeker en Coordinator onderzoek LCI

LCI | Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding

E BEH^3@rjynrnj I Skype |10 2e 10 2e | W www rivm nl infectieziekten

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

10 2e 10 2e @tno nlFrom

Sent woensdag 25maart 2020 15 56

fcjMEQM@rivm nlTo

10 2e |@tno nl

Subject FW Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Cc

10 2e
Bestej
Wij spreken elkaar in het kader van het FEMININE onderzoek Nu begreep ik van|
naar het Corona virus

RIVM dat jij bezig bent met onderzoek10 2e

Binnen TNO is een brans4corona call geopend deadline a s vrijdag 1 miljoen euro Daar is een kans om onderzoek te doen naar

preventieve maatregelen en COVID 19 Heb jij tijd om hierover morgen te brainstormen Zou je morgen om 9 30 u of 13h kunnen

Graag tot horens

10 2e 10 2e @tno nlFrom

Sent Monday March 23 2020 5 07 PM

10 26 10 2e 10 2e 10 2e| g rivm nl

Subject FW Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

@tno nlTo

Zie onderstaand volgens mij potentieel interessant

COVID 19 onderzoek willen gaan doen en onderstaande zou het dus ook internationale vergelijking kunnen worden

dacht ik begrepen te hebben dat jullie ook in het kader van10 2e

Verder is binnen TNO een brains4corona call geopend deadline vrijdag a s 1 miljoen euro ze denken aan allemaal

technologische oplossingen maar ik zie vooral ook iets in mogelijk vergroten van compliance t a v maatregelen Ik zie daar ook een

kans om onderzoek naar preventieve maatregelen en COVID 19 onder de aandacht te brengen Hier op korte termijn even over

brainstormen

Een van de criteria zie onder is dat we bij groepen al hebben uitgevraagd waar de relevantie zit Jij bent onze stakeholder in crime

als RIVM vertegenwoordiger
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We are looking for ideas that respond to an urgent and concrete need related to the Corona crisis

Where there has already been a first check with the party parties that need it Target groups include healthcare crisis responders
e g test and protection equipment or respiratory equipment Dutch people working long term from home e g telecommunication

facilities or methods to alleviate isolated life and home delivery suppliers of basic needs e g logistics tools

Where we can achieve actual application within one to two months possibly in cooperation with industrial partners and or other

parties
And with which we don t get in the way of other parties We want to work on the basis of our distinctive expertise on gaps that others

cannot fill

10 2e @tno nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 16 30

10 2e

10 2e 10 2e l@tno nl

Subject FW Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

To

Hoi 10 2s

Lange tijd geen contact gehad hoop dat alles goed gaat Ik kreeg onderstaande mail van een PhD student die ik ken Zij verwijst

naar een artikel waarbij jij als co auteur vermeld staat Ze wil graag samenwerken vanuit Florida in een vragenlijstonderzoek naar

hoe mensen COVID 19 ervaren kort door de bocht geformuleerd Ben jij nog op dit gebied werkzaam of ken je mensen die

soortgelijk onderzoek doen binnen of buiten TNO Ik zelf ben niet de aangewezen persoon voor dit soort onderzoek omdat het

buiten mijn gebied ligt

Groeten en dank voor alle pointers

I0 [2e

10 2e l@ist ucf eduFrom 10 2e

Sent maandag 23 maart 2020 14 50

1C 2e 10 2e @tno nlTo

Subject Collaboration psychobehavioral responses to COVID 19

Geachte 10 2«

Vanuit Orlando FL vroeg ik me af of er wellicht een samenwerking mogelijk is met TNO Nederland en of Nederlandse

universiteiten Mijn doel is om data te verzamelen met betrekking to de psychologische en gedragsmatige effecten van COVID 19 in

de wereld op basis van vragenlijsten gebruikt door Kwok et al 2020 en Burts et al 2011 zie bijgevoegd Deze week gaat mijn

studieverzoek richting de IRB van de University of Central Florida Het is belangrijk om identieke informatie te verzamelen over de

wereld met deze unieke situatie van een pandemie om volledigte begrijpen hoe men global en cultureel reageert op de pandemie

Ik hoot^jmae^Hnntei^ssHTeefHi^er^amenwerking of wellicht andere geinteresseerden kent Hier in Orlando werk ik samen

met 10 [2e

Hartelijk dank en met vriendelijke groet

10 2s

Ph D Graduand

University of Central Florida

Research Psychologist Industrial Engineer

https www researchgate iiet profile Maaitie Hidalgo3

www liakedm com in 904mhidalgo

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message TNO accepts no liability for the content of this e mail for the manner in which you use it and for damage of any kind

resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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www rivm nl en Committed to health and sustainability
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371711

To |@rivm nl] irivm nl] |
i@tno nl]

[IF |@ifv nl]

|@rivm nl] Im m m

itnonl
Cc |@rivm nl]

m
•

From

Sent Mon 3 30 2020 7 59 14 PM

Subject FW Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona

Received

Eysink Smeets Mindmaps maatschappelijke doorwerkinq anqst voor corona 3 1 pdf

Mon 3 30 2020 7 59 16 PM

Beste collega s

Bijgaande mindmap kreeg ik doorgestuurd vanuitde sectie Samenleving en veerkracht van het LOT c Met tevens

een aantal opmerkingen in de mail hieronder van

Ik moet het document nog goed bestuderen maar o b v snel doorbladeren leek het me nuttig het alvast te delen

van de RVD10 2e |«10 2e

Groet 10 2e

Dr l 10 126

Project manager kemteam Antibioticaresistentie Project manager Core team Antibiotic Resistance

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phone 31 30 2742998

Mobile 10 2e

j§^^^j@minaz nl

Sent maandag 30 maart 2020 21 17

10 2eFrom

5j@minbzk nl LOT C sectie Samenleving veerkracht

@vu nl |
|@ifv nl |
^rivm nl

W@rotterdam nl

M@nivel nl

To m m

10 2e
ylfcgj@arq org _

I @rivm nl 10 2e

S™Sj|@rLcross nl

@vggm nl minezk nl

[IFV]

@tno nl tilt |@ifv nlw m nj

l@minezk nl I

|@ggdghor nl |
[IFV]

| ifv nl [
Subject RE Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona

^@redcross nl

10 2e 10 2e 10 2e|@ifv nl |@ifv nlCc m m

10 2e[IFV] | [IFV] |@ifv nlm m

Verhelderend dit document van 10 2e

Goed om te beoordelen in ons cluster lijkt me

delen we koppeling gezondheidscrisis aan economische en maatschappelijke impact vind zelf van wel kunnen we bijna niet

onderuit zie reacties uit horeca en mkb bijv

visie auteur op gedrag bij deze crisis ken ik zeker bruikbaar bij diagnose van ontstaan en aangrijpingspunten voor acties burgers

vrezen niet onveiligheid maar angst voor verlies op grip investeer dus in self efficacy
ook niet onschuldig is de visie op strategic uit rijksbeleid spreekt nu focus op IC capaciteit om aan de specifieke

onveiligheidsgevoelens te appelleren ik weet niet of dit inderdaad landelijke strategic is Outbreak Management Team

misschien ook zoiets breder delen metandere clusters en toetsen bij gedragsexperts

bespreken in ons cluster kan ook in kleiner verband hoe dit helpt bij bepalen uitgangspunten of begripsbepaling van

veerkracht

of we dit nice to know of need to know vinden

of deze zienswijze strookt met landelijke strategic t a v bestrijding virus

Groet van

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e K 10 2e @minbzk nlVan

Datum maandag 30 mrt 2020 7 31 PM
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Aan LOT C sectie Sa menleving veerkrachtr

■arq org M
l@nivel nl

pifv nl rotterdam nl ■rotterdam nlm Uj W

■vu nl |@vu nl rivm nl l@nvmm| nivel nlm m

10 2e 10 2brivm nl d rivm nl l@tno nlm

i 2eaiiFV]

^l@redcross nl

^@rprlrm nl |
|@minezk nl

ifv nl l@minezk nl minezk nl Pronk Caro lien

l@pnlitip nl^» ^^@rprlrrnss nl

|@vggm nl ^^^|@minpzk nl

I0 2eminaz nl 5 politie nlm m

|@ggdghor nl TinekeTentenm rjj

m

[IFV] l@ifv nl 10 2 [IFV] 10 2e @ifv nl 10 2e [IFV]Kopie
m m

d0 2e [IFV]

Onderwerp Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona

|@ifv nl |@ifv nlm [y

Ter inspiratie en mogelijk uitgangspunt voor verder handelen

Met vriendelijke groet
10 [2e

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid Senior beleidsmedewerker

Afdellng Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid

Directie Democratie en Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 12511 DP | Den Haag | 20e verdieping
Postbus 20011 12500 EA | Den Haag

M 10 2e

secretariaat 070 426 68 92

10 2e

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

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

elektronisch verzenden van berichten
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iMll 10X20 |i 10 2e

10 2e |i 10 2e

|j 10 2e MaEH 10 2B |j 10 2e

10 2e 10 2e

To @rivm nr

Cc lgrivm nl]
|@rivm nl]

|@rivm nl]

From

Sent Mon 3 30 2020 4 14 17 PM

Subject 20200327 Verkenning COVID v3

Mon 3 30 2020 4 14 17 PM

20200327 Verkenning COVID v3 docx

Received

Hoi Mariken

Bijgaande bijlage is een iets aangepaste versie van het voorstel dat ik je eerder al stuurde Ik stuur je deze nog een keer omdat ik

heb begrepen dat[UliSfll morgen jets wil inbrengen hierover in het MT VenZI0 2evan

Inmiddels komen er namelijk van alle kanten universiteiten consultants etc beschouwingen en analyses en verontrustende

berichten over wat het effect van de coronacrisis en de maatregelen die we nu nemen gaan hebben op de volksgezondheid in de

toekomst bijv effect van uitgestelde zorg op ziektelast sterfte effect van economische crisis op mentale volksgezondheid

|en ik en vele anderen met ons vinden het belangrijk dat wij als RIVM een objectieve analyse geven van de lange termijn

effecten van de crisis maatregelen Het liefstzo snel als we kunnen Dat is nuttiger voor VWS en wellicht zelfs voor het Outbreak

management team dan de producten waar we nu aan werken zoals het VTV Toekomstscenario

10 2e

10 2eBij de afdeling van

komen over de maatschappelijke kosten van de uitgestelde zorg En wellicht lopen er al meer dingen en worden er al meer ideeen

gevormd

voeren Dit voorstel is natuurlijk vooral vanuit de VTV geschreven en kijkt ook naar de lange re termijn Wellicht kunnen we het ook

splitsen in vragen voor de meer kortere termijn en vragen voor de langere termijn Dus bijvoorbeeld verschil maken tussen

informatie die nu essentieel is op korte termijn in kaart brengen welke verschuivingen er zijn in de zorg en wat deze crisis betekent

in termen van ziektelast ziektekosten levensjaren mentale gezondheid etc en analyses beschouwingen voor de langere termijn

regionale spreiding en SEGV zijn bijv lastiger in kaart te brengen dat geldt ook voor de vraag hoe we beter voorbereid hadden

kunnen zijn

loopt er inmiddels een actie om te bundelen wat zij vinden van de berichten die nu naar buiten

en ik willen er graag een Ians voor breken om deze initiatieven vooral samen te voegen en ook samen uit te

Het leek me goed je dit voor het MT VenZ mee te geven

Met hartelijke groet
10 2e io 2 n 10 2e

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij
10 2b

Postbus lt 3720 BA Bilthoven

Tel nr 0301
Mob nr 06

E mail

Afwezig op fiMHDl

l@rivm nl
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To |@rivm nl] 101 26 |@radboudumc nl[| 10 2e |@radboudumc nl]□

From

Sent Sat 3 21 2020 4 04 07 PM

Subject RE Voorzet kernteam

Received

Nationaal Kernteam Gedraqsexpertise opzet RJR docx

m

Sat 3 21 2020 4 04 17 PM

Paar kleine opmerkingen toegevoegd Zie bijlage

•Oorspronkelijk bericht

Van

Verzonden zaterdaq 21 maart2020 15 22

Aan

Onderwerp RE Voorzet kernteam

10 2e 10 2e @rivm nl

h va n I10 2e 101 26 @radboudumc nl

Goede start mag meer focus nog op NKG en wat onze meerwaarde gaat zijn voor beleid communicatie

Heb er daarom iets meer beleid monitoring aan toegevoegd en ook de ondersteuning vanuit het RIVM toegelicht

Wetenschappelijke Adviesraad klinkt traag heb er nu Wetenschappelijk Schakelteam van gemaakt
Ook extra lijntje aangebracht in organogram We gaan geen plek in het OMT vragen dit heeft Hans al gepolst nu even niet doen

Voordat ik het n aa rituiedl doorzet en ook VWS ga benutten graag nog even nog jullie blik hierop

10 2eGroet

Original Message
HMfcO @hva nl101 26From

Sent zaterdaq 21 maart 2020 14 42

10 2e

10 2e

To @radboudumc nl

101 26Cc @rivm nl

Subject RE Voorzet kernteam

Heel helder ^^Qzit niet in deze mail StuurtHEHfeQBdit door

•Oorspronkelijk bericht

101 26 10 2eVan

Verzonden zaterdaa 21 maart 2020 14 30

HB IH3i@hva n I

5 radboudumc nl @radboudumc nl

Aan

|@rivm nl

Onderwerp Voorzet kernteam

CC Rj

Beste 10 2e

hier opzetje voor pitch NKG

groeten ik ben deze middag even vrij

Marijn

10 2« PhD

Hypatia Fellow Radboudumc

Professor of Health Psychology University of Aberdeen

101 26E @radboudumc nl

T 31 024 309 4321 IT

A IQ Healthcare Radboud University Medical Centre

Geert Grooteplein N 21 6525EZ Nijmegen NL

101 26

W [www iqhealthcare nl 201www iqhealthcare nl

W https www abdn ac uk iahs research health psychology

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden

ontleend Heeft u deze e mail onbedoeld ontvangen Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren Openbaar
maken kopieren en verspreiden van deze e mail of informatie uit deze e mail is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de afcender Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer

41055629
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The content of this message is intended solely for the addressee No rights can be derived from this message or its attachments If you

are not the intended recipient we kindly request you to delete the message and inform the sender It is strictly prohibited to disclose copy

or distribute this email or the information inside it without a written consent from the sender Radboud university medical center is

registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl http www rivm nl Dezorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en http www rivm nl en Committed to health and sustainability
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up \26 maart 20201

1 Casuistiek

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

GGD Regio Utrecht Dakloze vrouw die al een tijd hoest opgenomen geweest getest Ook

sekswerker Zij verwacht dat ze uit het ziekenhuis niet aan de regels houdt qua thuis

isolatie Is gedwongen opname mogelijk Krijgt vervolg update einde wrap up pt is negatief

getestklilOTEEM iurisprudentie is onbekend Gedwongen maatregel lijkt geindiceerd

onbekend wat rechter doet Voorbereiden Bel UMCG ^^^^^^^^^^^^Jj|JjJ£Qjwerken
aan een handleiding Laat GGD met regionale GGZ contacteren tip var^^^
Overleg staatssec retaris wanneer is het klaar Eind van de dag

• GGD Gelderland Midden meerdere instellingen bellen met dit soort vragen

CasuTstiek vorige bijeenkomst

• ABC BES geen nieuws

2 Nieuwe ontwikkeiingen internationaal WHO EWRS HSC

• Meerdere Nederlandse vliegtuig contacten van index en Nederlands positieve patienten

Allemaal teruggekoppeld aan de voorwacht

10 2a

• Nieuwe technical report ECDC Disinfection of environments in healthcare and non-

healthcare settings potentially contaminated with SARS CoV 2 This document provides

guidance to EU EEA Member States on environmental cleaning in healthcare and non-

healthcare settings during the COVID 19 pandemic

• Nieuwe guideline WHO COVID 19 Operational guidance for maintaining essential health

services during an outbreak This document expands on the content of the Operational

planning guidelines to support country preparedness and response

3 Taskforce 1 Test werk en infectie preventiebeleid in de zorg ketenpartners zorg

Laatste hand aan inzet entestbeleid ouderenzorg gehandicaptenzorg thuiszorg

Inzet en testbeleid huisartsen is af

Ziekenhuizen moeten nog

Adviezen kwetsbare medewerkers is af maar wordt nog toegestuurd aan

leest mee

do 2« cio 2e | I0 2e
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Ontslagcriteria OMT advies volledig klinisch herstel 1 dag Geen microbiologische criteria

EWRS bericht is thuisisolatie tot 24 uur na laatste klachten Microbiologen naar huis met

mondmasker

HAen richtlijn PBM is klaar Wordt bij NHG gepubliceerd Link naar de website

GGZ richtlijn heeft^^^ pgepakt voor PBM en testbeleid in en buiten het ziekenhuis

KNO groep afstemming over aerosolvormende handelingen willen dan FFP2 maar krijgen

ze nog niet OMT advies is niet bruikbaar Er is nergens duidelijk bekend wat andere

aerosolvormende handelingen zijn Zelfde discussie met tandartsen Betrek ook klinisch

beeld KNO gaat ook over mensen met symptomen

NVK vernevelen bij kinderen met COVID klachten mag niet Discussie over en ook literatuur

en richtlijnen zijn niet eenduidig Aerosolvormende handelingen bespreken in RT en anders

geeft inputKU f£9 oor in het RTop het OMT

Ziekenhuisafval van willigen en inspectie gesprek Verbrand in Dordrecht en evt Rotterdam

10 2«

Rijnmond Waarschijnlijk morgen afgerond

4 Taskforce 2 Dagelijkse sitrep linking pin Osiris EPI

5 Taskforce 3 Capaciteit van de zorg

6 Taskforce 4 Points of Entry

Vraag VWS in hoeverre air crew veilig kan werken aan boord van vliegtuigen JA HG adviseert dat

het geen openbare ruimte is door filtersysteem Desalniettemin toch maatregelen van KLM KLM

zegt ook dat Hepafilters pas vlak voor vertrek aan gaan en al eerder uitgaan ^^Jzoekt dit verder uit

GGD Rotterdam Rijnmond A de Raad pragmatisch testen Rotterdamse haven

7 Taskforce 5 Overige netwerken ketenpartners

Drie webinar GGDen 25 inlogs per webinar Korte evaluatie wordt gedaan Vragen medisch

ethisch testbeleid

8 Taskforce 6 BES

10 2a

is bezig lokaal testen beschikbaar maken op St Maarten

Maandagmiddag is BES OMT wordt voorbereid

Scenario analyse wordt aan gewerkt ook gebruiken voor OMT

Capaciteit in gesprek met VWS en IGJ

10 2g

9 Taskforce 7 Communicatie

EPI gegevens beschikbaar maken op website

Pagina over testen is voorbereid

Pagina wat doen we aan onderzoek binnen het RIVM Filmpjes die al gemaaktzijn daar

plaatsen Vergroten zichtbaarheid

Q A is afgestemd
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Afstemming met de pers ook voor persconferentie dinsdag as Over de maatregelen

HfeDfeaat zijn dia s delen vooraf

10 2e

buiten verzoek

10 2e
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1 Kan ik het nieuwe coronavirus krijgen als ik sputlen aanraak

Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk [1 7] Oppervlakken en dus ook

spullen zoals post pakketjes of bijvoorbeeld een bos bloemen kunnen besmet worden als er

bijvoorbeeld overheen gehoest of geniest wordt of als iemand met snot aan de vingers er aanzit

Virussen zoals het griepvirus SARS CoV 1 en het nieuwe coronavirus SARS CoV 2 kunnen tot enkele

dagen besmettelijk blijven op oppervlakken en spullen Of iemand ziek wordt hangt af van het

contact met besmette oppervlakken binnen de tijd gebeurd dat het virus nog besmettelijk is of er

voldoende virus aanwezig is en of iemand na het vastpakken wel of geen handhygiene toe past en

niet aan zijn gezicht zit

De kans om op die manier besmet te raken is niet heel groot en heel erg afhankelijk van je eigen
hand hygiene De kans wordt dus kleiner als je regelmatig je handen wast en nooit met je handen

aan je ogen neus of mond komt Dit is in lijn met huidige adviezen om virus verspreiding te

voorkomen De belangrijkste besmettingsroutes blijft overdracht via druppels door niezen hoesten

en via de handen Volg daarom de bestaande hygieneadviezen en maatregelen die voor iedereen

gelden

INJB dit geldt natuurlijk ook voor onverpakte levensmiddelen zoals bijvoorbeeld appels en

komkommers die zonder wassen of verhitting worden geconsumeerd

ik zie het onderscheid tussen 1 en 2 niet zo

2 Kan ik besmet raken met het nieuwe coronavirus als ik tijdens het werken ergens spullen of

oppervlakken aanraak of vastpak
De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt De kans wordt

nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in

het gezicht komt Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is was dan je handen zodra daar

gelegenheid voor is

Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk [1] Voor coronavirussen die SARS

en MERS veroorzaken is het echter niet duidelijk of oppervlakken een rol spelen [2] Inmiddels blijkt
uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen

[3 4] Deze onderzoeken vonden plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden Het is

mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden [4 5]
De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk

verschillen

De belangrijkste besmettingsroutes blijft overdracht via druppels door niezen hoesten en via de

handen Volg daarom de bestaande hygieneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden

Lite rat uur

Otter JA Yezli S Salkeld JA French GL Evidence that contaminated surfaces contribute to

the transmission of hospital pathogens and an overview of strategies to address

contaminated surfaces in hospital settings Am J Infect Control 2013 May 41 5 Suppl S6 ll

Otter JA Donskey C Yezli S Douthwaite S Goldenberg SD Weber DJ Transmission of SARS

and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings the possible role of dry

surface contamination J Hosp Infect 2016 Mar 92 3 235 50

Kampf G Todt D Pfaender S Steinmann E Persistence of coronaviruses on inanimate

surfaces and their inactivation with biocidal agents J Hosp Infect 2020 Mar 104 246 251

van Doremalen N BushmakerT Morris DH Holbrook MG Gamble A Williamson BN Tamin

A Harcourt JL Thornburg NJ Gerber SI Lloyd Smith JO de Wit E Munster VJ Aerosol and

Surface Stability of SARS CoV 2 as Compared with SARS CoV 1 N Engl J Med 2020 Mar 17

1

2

3

4
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GellerC Varbanov M Duval RE Human coronaviruses insights into environmental

resistance and its influence on the development of new antiseptic strategies Viruses 2012

Nov 12 4 3044 68

Schuit M Gardner S Wood S Bower K Williams G Freeburger D Dabisch P The Influence of

Simulated Sunlight on the Inactivation of Influenza Virus in Aerosols J Infect Dis 2020 Jan

14 221{3 372 378

5

6

7 Role of fomites in SARS transmission during the largest hospital outbreak in Hong Kong Xiao

S Li Y Wong TW Hui DSC PLoS One 2017 Jul 20 12 7 e0181558 doi

10 1371 journal pone 0181558 eCollection 2017

Xiao S Tang JW Hui DS Lei

H Yu H Li Y 2018 Probable transmission

routes of the influenza virus in a nosocomial

outbreak Epidemiology and Infection 146

1114 1122

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus

on Hospital Surfaces

Scott F Dowell 1 James M Simmerman l Dean D Erdman 2 Jiunn Shyan Julian Wu 4 Achara

Chaovavanich 3

Massoud Javadi l Jyh Yuan Yang 4 Larry J Anderson 2 Suxiang Tong 2 and Mei Shang Ho5

Clinical Infectious Diseases 2004 39 652 7
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Brief 2 0 jarige brief

Retouradres

Aan de ouders verzorgers van

Datum

Onderwerp De kindervaccinaties gaan doortijdens coronacrisis

Maart 2020

Beste ouder s verzorger s

Ondanks de coronacrisis is het belangrijk dat je kind de vaccinaties haalt uit het

Rijksvaccinatieprogramma Wanneer je hiervoor een brief krijgt of hebt gehad kun je net als

anders terecht bij de jeugdgezondheidszorg Alleen kinderen en of ouders die ziek zijn vragen we

thuis te blijven

Waarom vaccineren

Vaccineren is ontzettend belangrijk voor de gezondheid van je kind De vaccinaties helpen je kind

beschermen tegen infectieziekten waar zij ernstig ziek van kunnen worden of zelfs aan kunnen

overlijden Vooral kinderen onder de 2 jaar die nog niet alle vaccinaties hebben gehad zijn
kwetsbaar Het uitstellen van vaccinaties is gevaarlijk hierdoor kunnen ernstige infectieziekten

zoals kinkhoest mazelen en pneumokokkenziekte terugkeren in Nederland Vroeger waren dit hele

besmettelijke ziekten waarvoor nu gelukkig een goed vaccin is

Veilig bezoek aan jeugdgezondheidszorg
De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren Waar mogelijk
wordt 1 5 meter afstand bewaard en zieke medewerkers zijn thuis Misschien vraag je je af of je
kind na vaccinatie extra vatbaar is voor het coronavirus Dat is niet het geval De weerstand van je
kind is na vaccinatie niet verminderd Wei kan je kind na vaccinatie last krijgen van rnilde

bijwerkingen zoals lichte koorts een rode plek waar de vaccinatie is gegeven Dat is normaal en

gaat vanzelf over

Kortdurend uitstel bij verkoudheidsklachten
Ouders en kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet naar het consultatiebureau komen

Verkoudheidsklachten zijn neusverkoudheid niezen of loopneus of keelpijn of hoesten In dat

geval wordt de vaccinatie met 1 2 weken uitgesteld en kun je een nieuwe afspraak maken Maak

ook een nieuwe afspraak als er iemand uit je gezin koorts heeft

Heb je nog vragen

Als je vragen hebt kun je kijken op de website van de jeugdgezondheidszorg in jouw buurt Meer

algemene informatie of veelgestelde vragen vind je op rijksvaccinatieprogramma nl Voor vragen
over het coronavirus kun je terecht op rivm nl

Met vriendelijke groet

10| 2e

10 2e

Pagina 1 van 2
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 21 maart 2020

1 Casuistiek

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

Arts microbioloog van St Jans Gasthuis Weert belt dat medewerkers dreigen om het werk

neer te leggen omdat er geen FFP1 FFP2 maskers meer zijn Wei chirurgische maskers

Verwezen naar uitleg achtergrond bij Richtlijn Goede uitleg belangrijk maarwe kunnen nu

in weekend geen filmpje oid maken

Via VWS aanbod 10 2e dat zij mee willen denken over

gezondheidsrechtelijke en ethische aspecten van werken zonder masker als maskers

KNMG 10 2»

helemaal op zijn NVZ ontwikkelt document over arbeidsrechtelijke aspecten Dit kan evt

toegevoegd worden aan onze richtlijnen maar is meer verantwoordelijkheid VWS Indien dit

weekend problemen daar leek het s ochtends nog op evt betrekken bij SPOED OMT

Enkele vragen van VWS beantwoord over sterfteverschillen NLD DLD en maatregelen mbt

specifieke gelegenheden situaties

Tevens LCI richtlijn aangepast mbt meldplicht casusdefinitie verwijderd testbeleid

maskers PBM huisgenoten verwijderd en nog enkele kleine aanpassingen zie ook

versiebeheer doo|
NB in Wrap up kunnen we nu VWS en Richtlijn niet kwijt

ook online gezet10 2e

2 Nieuwe ontwikkelingen internationaal WHO EWRS HSC

10 2a

3 Taskforce 1 Test werk en infectie preventiebeleid in de zorg

10 2eEnkele mails binnen via |@rivm nl wordt maandag verder opgepakt

4 Taskforce 2 Dagelijkse sitrep linking pin Osiris EPI

Sitrep is uit

5 Taskforce 3 Capaciteit van de zorg

6 Taskforce 4 Points of Entry
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buiten verzoek
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Critical preparedness readiness and

response actions for COVID 19

World Health

Organization
Interim guidance
19 March 2020

This document is an update to the interim guidance document
entitled ‘Critical preparedness readiness and response
actions for COVID 19 This version provides updated links

to WHO guidance materials and prorides the full list of

WHO technical guidance available for COVID 19

Scenarios

WHO has defined four transmission scenarios for COVID 19

1 Countries with no cases No Cases

2 Countries with 1 or more cases imported or locally
detected Sporadic Cases

3 Countries experiencing cases clusters in time

geographic location or common exposure Clusters

of cases

4 Countries experiencing larger outbreaks of local

transmission Community transmission

Background

Several countries have demonstrated that COVID 19

transmission from one person to another can be slowed or

stopped These actions have saved lives and have provided
the rest of the world with more time to prepare for the arrival

of COVID 19 to ready emergency response systems to

increase capacity to detect and care for patients to ensure

hospitals have the space supplies and necessary personnel
and to develop life saving medical interventions Ever}
country should urgently take all necessary measures to slow

further spread and to avoid their health systems becoming
overwhelmed as a result of seriously ill patients with

COVID 19

Countries could experience one or more of these scenarios at

the sub national level and should adjust and tailor their

approach to the local context

Countries should prepare to respond to all transmission

scenarios following the framework laid out in the Strategic

Preparedness and Response Plan for COVID 19

Prioritization and focus of resources for each technical area

will depend on which transmission scenario s a country is

managing

The Strategic Preparedness and Response Plan for

COVID 19 aims to

Slow7 and stop transmission prevent outbreaks and delay

spread
Provide optimized care for all patients especially the

seriously ill

Minimize the impact of the epidemic on health systems
social services and economic activity

COVID 19 is anew disease that is distinct from other SARS

MERS and influenza Although coronavirus and influenza

infections may present with similar symptoms the vims

responsible for COVID 19 is different with respect to

community spread and severity There is still much to

discover about the disease and its impact in different contexts

Preparedness readiness and response actions will continue

to be driven by rapidly accumulating scientific and public
health knowledge

All countries should increase their level of preparedness alert

and response to identify manage and care for new cases of

COVID 19 Countries should prepare to respond to different

public health scenarios recognizing that there is no one size

fits all approach to managing cases and outbreaks of

COVID 19 Each country should assess its risk and rapidly
implement the necessary measures at the appropriate scale to

reduce both COVID 19 transmission and economic public
and social impacts

The Table describes the preparedness readiness and response
actions for COVID 19 for each transmission scenario

Hyperlinks to WHO Technical Guidance are provided

All technical guidance for WHO can be found on the

WHO website

1
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Critical preparedness readiness and response actions forCOVID 19 interim guidance

Table 1 Critical preparedness readiness and response actions for each transmission scenario for COVID 19

Clusters of CasesNo Cases Sporadic Cases Community Transmission

Transmission scenario No reported cases One or more cases imported or locally
acquired

Most cases of local transmission linked Outbreaks with the inability to relate

to chains of transmission confirmed cases through chains of

transmission fora large number of cases or

by increasing positive tests through sentinel

samples routine systematic testing of

respiratory samples from established

laboratories

Aim Stop transmission and prevent spread Stop transmission and prevent spread Stop transmission and prevent spread Slow transmission reduce case numbers

end community outbreaks

Priority areas of work

Emergency response

mechanisms

Activate emergency response

mechanisms

Enhance emergency response

mechanisms

Scale up emergency response

mechanisms

Scale up emergency response mechanisms

Risk communication and Educate and actively communicate with

public engagement the public through risk communication

and community engagement

Educate and actively communicate with

the public through risk communication

and community engagement

Educate and actively communicate with Educate and actively communicate with the

the public through risk communication

and community engagement

public through risk communication and

community engagement

Case finding contact

tracing and management

Conduct active case finding contact

tracing and monitoring quarantine of

contacts and isolation of cases

Enhance active case finding contact

tracing and monitoring quarantine of

contacts and isolation of cases

Intensify case finding contact tracing

monitoring quarantine of contacts and

isolation of cases

Continue contact tracing where possible

especially in newly infected areas quarantine

of contacts and isolation of cases apply
self initiated isolation for symptomatic
individuals

Surveillance Consider testing for COVID 19 using Implement COVID 19 surveillance using Expand COVID 19 surveillance using Adapt existing surveillance systems to

existing respiratory disease surveillance existing respiratory disease surveillance existing respiratory disease surveillance monitor disease activity e g through sentinel

sitessystems and hospital based

surveillance
systems and hospital based surveillance systems and hospital based

surveillance

Public health measures Hand hygiene respiratory etiquette Hand hygiene respiratory etiquette

practice social distancing

Hand hygiene respiratory etiquette Hand hygiene respiratory etiquette practice
social distancingpractice social distancing practice social distancing

Laboratory testing Test suspect cases per WHO case

definition contacts of confirmed cases

test patients identified through
respiratory disease surveillance

Test suspect cases perWHO case

definition contacts of confirmed cases

test patients identified through respiratory
disease surveillance

Test suspect cases per WHO case Test suspect cases per WHO case definition

definition contacts of confirmed cases and symptomatic contacts of

probable confirmed cases test patients
identified through respiratory disease

surveillance If testing capacity is

overwhelmed prioritize testing in health care

settings and vulnerable groups In closed

settings test the first symptomatic suspect
cases

test patients identified through
respiratory disease surveillance

2
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Critical preparedness readiness and response actions forCOVID 19 interim guidance

Case management strategy Set up screening and triage
protocols at all points of access to

the health system

Prepare to treat COVID 19 affected

patients
Set up COVID 19 hotline and

referral system

Ready hospitals for potential surge

Screen and triage patients at all points of Screen and triage patients at all

access to the health system
Care for all suspected and confirmed

patients according to disease severity
and acute care needs

Ready hospitals for surge

Ready communities for surge including Activate surge plans for health facilities facilities and ad hoc community
by setting up community facilities for facilities including enhancement of

isolation of mild moderate cases COVID 19 referral system

Screen and triage patients at all points of

access to the health system
Care for all suspected and confirmed

patients according to disease severity and
acute care needs

Scale up surge plans for health

points of access to the health

system
Care for all suspected and confirmed

patients according to disease

severity and acute care needs

Case management
recommendations by case

severity and risk factors

Test suspect COVID 19 cases according to diagnostic strategy
Mild cases and moderate cases with no risk factors

Isolation cohorting in
• Health facilities if resources allow

• Community facilities i e stadiums gymnasiums hotels with access to rapid health advice i e adjacent COVID 19 designated health post telemedicine
• Self isolation at home according to WHO guidance

For moderate cases with risk factors and all severe critical cases Hospitalization in patient treatment with appropriate isolation and cohorting
IPC Train staff in IPC and clinical

management specifically for COVID 19

Train staff in IPC and clinical

management specifically for COVID 19

Train staff in IPC and clinical

management specifically for COVID 19 specifically for COVID 19

Retrain staff in IPC and clinical management

Prepare for surge in health care facility
needs including respiratory support
and PPE

Prepare for surge in health care facility
needs including respiratory support and

PPE

Advocate for home care for mild cases Implement health facilities surge plans
if health care systems are

overwhelmed and identify referral

systems for high risk groups
Societal response Develop all of society and business

continuity plans
Implement all of society resilience

repurpose government and ready
business continuity plans

Implement all of society resilience

repurpose government business

continuity and community services

plans

Implement all of society resilience repurpose

government business continuity and

community services plans

3



371764

Critical preparedness readiness and response actions for COVID 19 interim guidance

WHO Technical Guidance for COVID 19

Guidance for COVID 19 in schools and workplaces
Country level coordination planning and monitoring

Key Messages and Actions for COVID 19 Prevention and
Draft operational planning guidance for UN country teams

Control in Schools
COVID 19 Partners Platform based on Operational Planning

Getting your workplace ready for COVID 19
Guidance

Training modules Operational Planning Guidelines and
Operational support and logistics

COVID 19 Partners Platform

National capacities review tool fora novel coronavirus
Disease commodity package

Surveillance rapid response teams and case

investigation

Points of entry and mass gatherings

Q A on Mass Gatherings

Global Surveillance for human infection with coronavirus
Management of ill travellers at Points of Entry international

disease COVID 19 airports seaports and ground crossings in the context of

Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID 19 outbreak

COVID 19 Key planning recommendations for Mass Gatherings in the

Considerations for quarantine of individuals in the context of context of the cutrent COVID 19 outbreak Interim guidance

containment for coronavirus disease COVID 19 Public health preparedness and response for aviation sector

Operational considerations for managing COVID 19
Guidance for national laboratories

cases outbreak on board ships

Handbook for management of public health events on board
WHO interim guidance for laboratory testing

ships
WHO interim guidance for laboratory biosafety related to

COVID 19 virus
Online training courses available for COVID 19

Molecular assays to diagnose 2019 nCoV

WHO reference laboratories providing confirmatory testing for Introduction to COVID 19

COVID 19 eProtect Respiratory Infections

Critical Care for Severe Acute Respiratory Infections
Clinical care for COVID 19 patients Infection Prevention and Control for COVID 19

Country Preparedness and response planning
Clinical management of severe acute respiratory infection when

Online course for public health preparedness for mass
novel coronavirus nCoV infection is suspected

gathering events
Home care for patients with suspected novel coronavirus

InCoV infection presenting with mild symptoms and

Early investigation protocols
management of contacts

The First Few X FFX Cases and contact investigation protocol
Infection Prevention and Control for COVID 19

for COVID 19 infection

Household transmission investigation protocol for COVID 19
Infection prevention and control during health care when novel infection

coronavirus nCoV infection is suspected Protocol for assessment of potential risk factors for COVID 19

infection among health care workers in a health care settingRational use of personal protective eguipment for coronavirus

Surface sampling of coronavirus disease COVID 19 virus Adisease COVID 19

practical ‘how to” protocol for health care and public health
Q A on infection prevention and control for health care workers

professionals
caring for patients with suspected or confirmed 2019 nCoV

Global COVID 19 Clinical Characterization Case Record Form
Health workers exposure risk assessment and management in and new data platform for anonymized COVID 19 clinical data

the context of COVID 19 virus

Water sanitation hygiene and waste management for

COVID 19 WHO continues to monitor the situation closely for any

changes that may affect this interim guidance Should any

factors change WHO will issue a further update Otherwise

this interim guidance document will expire 2 years after the

date of publication

Risk communication and Community engagement

Risk communication and community engagement RCCE

readiness and response to the 2019 novel coronavirus

A guide to preventing and addressing social stigma associated

with COVID 19

Mental Health Considerations during COVID 19 Outbreak

4
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Critical preparedness readiness and response actions for COVID 19 interim guidance
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postmortale zorgverlening bij een met Corona virus besmette overledene

Het coronavirus leidt tot veel vragen over de juiste verzorging van een overledene besmet met een

coronavirus

Hierbij een opsomming van de belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen

• De belangrijkste maatregel is juiste uitvoering handhygiene zoals tijdens na verwijderen

van de persoonlijke beschermingsmiddelen na de verzorging contact met de

nabestaanden en omgeving en na verplaatsing en vervoer van de overledene

• Draag tijdens de verzorging persoonlijke beschermingsmiddelen als schort met lange

mouwen en handschoenen Een bril en mondneusmasker is niet nodig omdat besmetting

voornamelijk plaatsvindt door druppels via hoesten en niezen Ook als er mogelijk sprake is

van luchtverplaatsing uit de mond tijdens de verzorging is dit zo een kleine hoeveelheid

lucht met zo weinig kracht dat er geen risico is op besmetting

Verder aanvullende adviezen informatie

Er is geen redenen om de overledene niet thuis op te baren zelfs met de kist open

Natuurlijk moet je het niet stimuleren maar handcontact met de overledene door de

nabestaanden kan ook mits er een handenwasgelegenheid is of handalcohol Een knuffel op

het gelaat etc wordt niet geadviseerd

De overledenen kan ook in een uitvaartcentrum opgebaard worden

Nabestaanden hebben vaak nauw contact gehad met de overledene De GGD zal mogelijk bij

de nabestaanden checken of er sprake is van besmetting

Risico op besmetting het is een nieuw onbekend virus maar uit onderzoek bij

coronavirussen zien we een korte overleving van enkele uren tot een dag Alleen bij lage

temperaturen en hoge luchtvochtigheid nog wel aanwezig tot 3 dagen Belangrijker is echter

de transmissieweg ditgeschiedt door druppels via hoesten niezen Na overlijden zal

besmetting dus hoofdzakelijke kunnen plaats vinden door het niet uitvoeren van

handhygiene en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Meestal zal de overledene zijn overleden in een ziekenhuis instelling omdat er opname

veelal gei ndiceerd is Als dan de overledene wordt opgehaald is het voldoende om ditte

doen met de juiste hygienemaatregelen zoals benoemd bij punt 2 en is er geen verhoogd

risico

Wel kan in het ziekenhuis sprake zijn dat de overledene in een isolatiekamer ligt Dan dient

er worden gehandeld conform het ziekenhuisprotocol Verdere informatie hierover kunt u

navragen bij de verpleging of afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis

Bij het aantrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen eerst schort aan vervolgens

mondneusmasker dan handschoenen waarbij men de handschoenen over de manchet van

het schort worden getrokken zodat de polsen worden afgeschermd
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• Bij uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen eerst de handschoenen uit

toepassen handhygiene schort uit mondneusmasker af en vervolgens wederom toepassen

handhygiene

• Handen schudden mag met de nabestaanden zolang je handhygiene maartoepast

• Bij ophalen nogmaals uitvoeren van de hygienemaatregelen hierbij ook aandacht in de

chauffeurscabine Zorg dat handhygiene wordt toegepast alvorens men in de auto stapt

• Mocht er een indicatie zijn voor desinfectie is alcohol minimaal 70 en toegelaten door

het CTGB herkenbaar door een N nummer voorzien van 5 of 7 cijferig nummer effectief

♦ Veel informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM

https www rivm nl coronavirus Voor overige vragen met betrekking tot het corona virus

kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio
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National institute for Public Health

and the Environment

Ministry ofHealth Welfare and Sport

Novel coronavirus Covid i9

Are you travelling from an area where COVID ig is widespread
and are you experiencing

A fever or

^ Symptoms of the common cold

In the next 14 days

Stay at your room and get well first Do not infect others in the

meantime Call your doctor if the symptoms get worse

Visit our site for a list of affected areas www rivm nl en novel coronavirus areas

mm
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ACS BES

27 maart2020Sitrap COVID 19

Casussen

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

Aruba bevestigde gevallen

bevestigde gevallen

bevestigde patienten

bevestigde patienten

33

8Curasao

Sint Maarten 3

o Saint Martin 9

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

geen bevestigde patienten in afwachting van 3 testen GB

Saba geen bevestigde patienten

geen bevestigde patientenBonaire

Sint Eustatius

Casussen toegelicht

Aruba Er zijn vandaag 5 besmettingen bijgekomen dat brengt het totaal op 33 Doordat het aantal testen is toegenomen is de

verwachting dat het totaalaantal de komende dagen zal toenemen Momenteel naar verluidt geen personen in het ziekenhuis

Geen te melden ontwikkelingenCurasao

Sint Maarten Zie hierboven

o Saint Martin Idem

CAS

Logistiek luchtverbindingen interinsulair

Toenemende vraag naar actief samenbrengen van vraag en aanbod luchtvracht tussen de 6 eilanden Instellen van logistiek

platform om beide samen te brengen optimale inzet ookvanuit kostenperspectief wordt door verschillende partijen

aangedragen als serieuze optie Bundelen vraag kan leiden tot inkopen reguliere vrachtverbindingen Dit zou ook direct

positief bijdragen aan continulteit luchtvaartsysteem in de regio Nu lijken alle partijen ook de publieke op zoeknaar

eigen oplossing Wegvallen reguliere dag vluchten tussen eilanden leveren eerste uitdagingen op voor o a medische logistieke

stromen O a voor continuiteit aanlevering bloedproducten onderzoeksmaterialen en medicijnen is het nodig dat er

soort van gegarandeerde commerciele verbinding is blijft

Sociaaleeonomisehe Impact en Maatregelen

Aruba Op Aruba is het beeld dat de bevolking snel boodschappen inslaatvoordat de shelter in place ingaat aanstaande zondag

Verder zijn de maatregelen rond samenscholingsverboden maximaal 4 personen aangescherpt

Tijdens de persconferentie kwam een casus naar voren van Curagaose studenten wonende in Nederland Die met hun oude

sedula Curagaose identiteitskaart poogde af te reizen naar Curagao Zij werden uiteindelijkteruggestuurd watveel vragen

opleverden Verder was er vandaag enig tumult bij een supermarkt wat uiteindelijktot politieopt reden vergde om de

gemoederen te bedaren

Sint Maarten Het beeld op Sint Maarten is de afgelopen dagen niet veranderd Het is relatief rustig op straat en voor zover bekend zijn er

geen noemenswaardige incidenten Hetgrootste gedeelte van de bevolking houdt zich aan de regels Wei zijn de controles met

de Franse kant al van start gegaan

Curagao

Nederlandse Zeilers Caribisch Gebied

Een groep van circa41 Nederlandse zeilschepen met ongeveer 80 NLbemanningsleden 2 Belgen 1 varend met NL paspoort

onder Franse vlag bevindt zich in het Caribisch gebied en heeft toestemming gevaagd aan de Curagaose autoriteiten om aan te

meren te bunkeren en mogelijk ook voor wat langere tijd te verblijven Het is momenteel onderwerp van gesprek met de

Curagaose autoriteiten om te bezien of er een uitzonderingspositie op de huidige maatregelen bedongen kan worden voor hen

Curagao te komen
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ACS BES

27 maart2020Sitrap COVID 19

BES

CN breed

■ De Minister van lenW heeft besloten totverlenging van de Regeling tijdelijkeverbodhurgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire Sint Eustatius

en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID 19 veroorzaakt tot 10 april 2020 was 27 maart

Saba

■ In het OMT van 27 3 is besproken om iedereen te testen met milde COVID 19 symptomen ongeacht travel historie

■ Het repressief optreden van de politie op Saba werkt goed Politie is bijzonder goed zichtbaar

■ Psychosociale zorg wordt ingezet op Saba De dienst maatschappelijke ontwikkeling pakt dit verder op

■ Havenbeveiliging wordt aangescherpt en openbare gezondheid is bezig met een hygiene protocol op inkomende goederen en wijze

levering door shipping personeel

■ Bonaire en Saba hebben op ambtenaren niveau bestuursrechtelijke handhaving op onderdelen van de noodverordening wat betreft Horeca

afgestemd met elkaar

Bonaire

■ De gezaghebber heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd met extra maatregelen Het houden van evenementen is bijvoorbeeld

niet meer toegestaan casino s en seksinrichtingen mogen niet meer open zijn en op de openbare stranden mogen in beginsel niet meer

dan 3 personen bij elkaar zijn met dat laatste is ook het paaskamperen afgelast

■ Er is een kort geding aangespannen tegen het openbaar lichaam Bonaire door een groep ingezetenen uit Bonaire die de verhindering van

repatriering onrechtmatig achten

■ Er zijn gisteravond 9 medisch specialisten aangekomen op Bonaire

Sint Eustatius

■ Momenteel zijn nog 68 mensen in zelf quarantaine er zijn tests afgenomen van 10 personen waarvan 7 personen negatieve tests hadden

en de uitslag van 3 personen wordt nog afgewacht

■ De inzet van de regeringscommissaris en diens plaatsvervanger is om via de vele stakeholders dialogen die zijn ingezet met bv

ondernemers en scholen te luisteren naar de zorgen van de burgers en ook concrete afspraken te maken

■ De voorlichting richting de burgers wordt gevoerd vanuit een strategische visie met telkens een nieuw aandachtsgebied Wordt uitgewerkt

door een communicatie adviseur die voor 6 maanden is aangenomen Onderdeel hiervan zijn de dagelijkse toespraken via radio en social

media door de regeringscommissaris en de plaatsvervanger Gisteren werd al de video van Mega D gemeld te bekijken op de Facebook

pagina van Government Sint Eustatius Radio is wenselijk omdat hiermee de oudere doelgroep beter wordt bereikt Voorlichting aan deze

kwetsbare groep is nodig omdat zij soms paniekerig zijn over alle soms niet altijd correcte verhalen over covid 19 Zij zijn niet altijd

aangesloten op de moderne media

■ De Belgische mevrouw zie sitrap van gisteren is getraceerd Zij geeft

■ Vanwege het acute vertrek

niet terug te willen dus geen geval van iemand die is gestrand

medische reden zijn afspraken gemaakt met nieuwe artsen in Statiahuisartsen echtpaar

Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de witte kolom

CUR

Statia

Eerstvolgende sitrap COVID 19 komt u zondag 29 maart a s toe
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From

To

Subject

Date

Doorst Sitrap COVID 19 24 03 ACS BES

woensdag 25 maart 2020 07 34 37

[^minbzk nlVan

Datum 25 maart 2020 om 03 51 37 CET

10 2e 10 2e

Onderwerp Sitrap COVID 19 24 03 ACS BES

Sitrap COVID 19

ACS BES

24 maart 2020

Casussen

• Aruba 17 5 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curagao 6 2 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Maarten 2 bevestigde patienten bijzonderheden

o Saint Martin 5 bevestigde patienten aldaar geen bijzonderheden

Saba geen bevestigde patienten geen bijzonderheden
Bonaire geen bevestigde patienten geen bijzonderheden
Sint Eustatius geen bevestigde patienten geen bijzonderheden

Casussen toegelicht
• Aruba 5 extra positieve patienten totaal nu 17 Aruba bevindt zich in een fase van lokale

transmissie met onbekende bron Aruba heeft na overleg met huisartsenvereniging casus

definitie verruimd en is meer gaan testen 243 testen tot nu toe

• Curagao er zijn in totaal 6 besmettingen geweest waarvan 1 sterfgeval en twee

genezingen die laatste twee zijn inmiddels met enige consulaire bijstand weer van het

eiland vertrokken De twee nieuwe COVID 19 besmettingen zijn op basis van import van

personen die op reis zijn geweest
• Sint Maarten beide casussen import 1 uit VK en 1 uit VS beide in zelf isolatie Contact

onderzoek afgerond betreffende personen staan onder toezicht

o Saint Martin Er zijn inmiddels 8 besmettingen van COVID 19 geregistreerd Van

patient 5 een geneeskundige en patient 6 apotheker is nog onduidelijk hoe zij
het hebben gekregen aangezien ze niet gereisd hebben Ontwikkelingen in de

nabije regio o a Guadeloupe zijn zorgelijk te noemen

CAS

Sociaaleconomische Impact en Overheidsfinancien

• Aruba vandaag heeft Aruba een schrijven ingediend bij de voorzitter van de

Rijksministerraad Betreft verzoek voor toepassing artikel 23 LAft verzoek om bijstand en

morele en materiele steun op grond van artikel 36 van het Statuut en een verzoek tot

instemming met een buitenlandse lening
• Curagao in de bijlage is een samenvatting opgenomen van het gisteren aangekondigde

solidariteitspakket
• Sint Maarten nog geen maatregelen gepresenteerd

Vier Landen Overleg Gezondheid Stas Blokhuis en Minister Knops
• Vandaag vond er een overleg plaats voorgezeten door Staatssecretaris Blokhuis tussen de

bewindspersonen verantwoordelijk voor Gezondheid in het Caribisch deel van het

Koninkrijk Minister BZK zat het eerste deel van de vergadering bij
• Er wordt maximaal ingezet om introductie van Covid 19 in Caribisch Nederland te

voorkomen en verdere verspreiding in de landen van het Koninkrijk tegen te gaan
• RIVM gaf kort stand van zaken doorrekenen scenario s voor eilanden deze zijn naar

verwachting aanstaande vrijdag gereed
• We moeten rekening houden met een verdere toename van het aantal besmettingen in een

of meerdere eilanden in het Caribisch gebied van het Koninkrijk
• Nadruk werd gelegd op hoe de onderlinge bereidheid om elkaar te helpen concreet te
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maken Curasao komt op korte termijn met voorstel voor gereed maken deel oude

ziekenhuis voor opvang patienten ook vanuit de andere eilanden Vergt een investering
materieel en personeel Snel handelen een vereiste

Vliegverbindingen
• Aruba dagelijks zal er nog tot 28 maart a s een KLM vlucht vanuit Aruba via Bonaire

naar Schiphol vertrekken Daarna vooralsnog niet voorzien

• Curagao tot en met 28 maart a s vliegt de KLM nog dagelijks tussen Schiphol en Curagao
Daarna zal die tweewekelijks vliegen mits commercieel rendabel

• Sint Maarten vandaag vertrok de laatste reguliere vlucht van KLM vanuit Sint Maarten naar

Nederland

Bijstandsverzoeken
• Zie bovenstaand verzoek van Aruba ingediend bij de voorzitter van de Rijksministerraad
• De voorzitter van het college van Korpschefs de Korpschef van Curagao heeft namens de

politiediensten van Aruba Caribisch Nederland Curagao en Sint Maarten een verzoek

ingediend om persoonlijke beschermingsmiddelen Deze middelen worden nodig geacht
voor de inzetbaarheid van de politieagenten in verband met de verspreiding van de COVID

19 virus

10 2e 10 2go

10 {2g 10 2e

• Van het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur van Curagao is er een

bijstandsverzoek ontvangen Het betreft een verzoek om ondersteuning voor levering van

medicijnen en zorgproducten vanuit Nederland

BES

Saba

• De babykliniek van de afdeling Volksgezondheid blijft open voor vaccinaties

Bonaire

• Zo n 200 reacties op inventarisatie ingezetenen Bonaire Reacties worden naast PIVA

gelegd Vragen over het niet kunnen terugkeren van ingezetenen komen via meerdere

kanalen binnen Advies van EBT om nu niet direct repatriering toe te staan is vandaag
herhaald met als motivering

o niet toestaan van repatriering zou allereerst een tijdelijke maatregel zijn
o met expliciet als doel om verspreiding van corona op Bonaire in eerste instantie te

widen voorkomen en wanneer dat niet meer haalbaar blijkt om besmettingen zo

veel mogelijk te beperken
o doel is gezondheid en veiligheid van de mensen op Bonaire zo goed mogelijk te

kunnen borgen
o dat is alleen mogelijk als de zorg witte kolom in voldoende mate is toegerust en dat

is nu nog niet het geval wordt hard aan gewerkt met VWS

o daarnaast wordt er zo ook tijd gekocht om ook de toezicht en handhavingskant in

te regelen Want als reizigers die hier aankomen 14 dagen binnen moeten blijven
voIgt uit de praktijk dat niet iedereen hier gehoor aan geeft dus bijv apart hotel

voor binnenkomende mensen regelen e d

o in de tussentijd de ingezetenen die niet terug kunnen komen financieel bijstaan zie

hieronder

• De vraag is of het advies van het EBT juridisch houdbaar is Komt morgen definitief

antwoord op CZW BZK In afwachting daarvan is communicatie in wacht gezet totdat

besluit gezaghebber in EBT is genomen
• Het openbaar lichaam werkt aan een begrotingswijziging i v m corona maatregelen Er

ligt ook een concept beleidsregel tegemoetkoming gestrande ingezetenen van het BC met

conceptbedragen voor ingezetenen die niet direct naar Bonaire kunnen De wRV heeft het

OLB het advies gegeven hier nog eens goed naar te kijken met wat opmerkingen en

suggesties Hangt bovendien ook samen met vraag of uitstel repatriering juridisch wel

mogelijk is

• Tot 1 mei geen evenementen dus bijv geen paaskamperen of Dia di Rincon

Organisatoren Dia di Rincon en Dia di Antriol hebben al aangegeven dit te begrijpen
Wordt meegenomen in wijziging noodverordening nadat het is afgestemd met de Driehoek

• De eilandsraadsvergadering over corona is verplaatst naar donderdag de 26 maart a s

• Bijstandsverzoek Bonaire m b t ondersteuning witte kolom is doorgezet naar NCC VWS is

informeel al geinformeerd Gelet op de beperkingen in de witte kolom is spoedig antwoord

gewenst

Sint Eustatius
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• Sint Eustatius werkt aan 2 nieuwe bijstandsverzoeken 1 het inrichten van een

isolatiekamer in het ziekenhuis met hermetisch afgesloten deuren goed ventilatiesysteem
en een goede regeling van de druk in de kamer 2 een verzoek om militaire bijstand a bij
de handhaving van de openbare orden en veiligheid vanwege t z t vermoeidheid van de

handhavingsdiensten en b medische bijstand vanwege vertrek van 2 huisartsen van het

eiland

• Nagedacht wordt om de scholen eerder te gaan sluiten De reguliere vakantieperiode is van

6 4 tot en met 17 4 De noodverordening zal hiertoe worden aangepast

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet

CAS

BES wnd RV Crisisteam

10 2e en

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curasao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curagao

M m

T i
www rijksoverheid nl

www facebook com minbzk | www twitter com minbzk

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

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

ichten

you

the

nherent in the electronic transmission of messages
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10 2eFrom

Sent
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Mon 3 23 2020 1 54 19 AM

Sitrap COVID 19 22 03 CAS

Sitrap COVID 19

ACS

22 maart 2020

Casussen

• Aruba 9 1 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 4 1 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Maarten 2 1 bevestigde gevallen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba 1 extra casus bij ingezetene betreft lokale transmissie persoon heeft het virus van een toerist gekregen
• Curagao Betreft ingezetene die op vakantie was in Nederland daarin aanraking gekomen met virusdrager GGD voert nader

contactonderzoek uit

• Sint Maarten betreft een student die een week geleden terugkwam uit Nederland direct bij aankomst in quarantaine gegaan

Ondertussen staat de teller op Saint Martin op 3 Een persoon ligt in het ziekenhuis de andere in isolatie een derde is

gisteren overgevlogen naar Guadeloupe voor verdere behandeling

Gezondheidszorg
• Eerste inventarisatie zorgcapaciteit 6 eilanden gereed op initiatief van VWS Beperkte capaciteit IC beademingsapparatuur en

gespecialiseerd personeel punten van zorg
• Ziekenhuizen van de 6 eilanden werken aan een samenwerkingsprotocol om zorgcapaciteit onderling optimaal af te stem men

Op dinsdag 24 maart a s is 4LO overleg gezondheidsministers met Staatssecretaris VWS Blokhuis

• Eerste bestelling beschermingsmateriaal vorige week aangekomen op Bonaire en bezorgd op de eilanden
• BZK VN ACS werkt samen met ziekenhuizen en VWS aan inzichtelijk maken essentiele logistieke stromen die door

grensbeperking en uitval luchtvaart op korte termijn in het geding komen Begin komende week gereed Gezamenlijk actie

nodig om te voorkomen dat kwaliteit van zorg onder onaanvaardbaar niveau komt

• Aruba heeft kenbaar gemaakt samen met de ziekenhuizen te onderhandelen met de overheid in de VS Dit om acute non

COVID patienten te kunnen laten behandelen in Miami dit aangezien de mogelijkheid van medische evacuatie naar Colombia

is gestaakt door de grensbeperkingen
Maatregelen inzake open bare orde en opvolging
• Aruba Politie heeft streng opgetreden tijdens de avondklok 31 aanhoudingen gisteren alien hebben een boete ontvangen van

US 550

• Curagao Er wordt intensief gehandhaafd op de sluiting van restaurants en bars regering ontevreden met naleving

Supermarkten zijn maatregelen opgelegd voor social distancing naleving matig Komende week zijn scholen ook gesloten
Op sociale media in toenemende mate verontwaardiging met foto s van naar het lijkt toeristen die zich niets aantrekken

van de genomen maatregelen Ook ministers maken heir actief melding van

• Sint Maarten Aangekondigde verplichte sluiting om 20 00 uur is zaterdag ingegaan over het algemeen goed nageleefd
Minimaal verkeer op straat

Vertrek niet ingezetenen terugkomst ingezetenen
• Aruba De overheid poogt Arubanen ingezetenen die nog in het buitenland verblijven te repatrieren
• Curagao Overheid wenst nog geen actieve oproep te doen voor vertrek Schatting van aantal dat nog dientte vertrekken ligt

tussen de 5 250 inschatting VNW en 7 500 inschatting KLM

• Sint Maarten Vandaag vloog de laatste reguliere Air France vlucht naar Parijs Er is de afgelopen dagen een oproep gedaan aan

niet ingezetenen om te vertrekken Aanstaande dinsdag 24 maart a s zal de laatste KLM vlucht vertrekken

Bijstandsverzoeken
• Het college van Korpschefs van de politiediensten van Aruba Curagao en Sint Maarten hebben informeel aangekondigd met een

bijstandsverzoek te komen voor persoonlijke beschermingsmiddelen mondkapje handschoenen etc De behoeftestelling
is inmiddels nader gedefinieerd en het verzoek zal naar eigen zeggen maandag 23 maart a s worden ingediend

• Minister president Rhuggenaath heeft in een gesprek met minister Knops de wens geuit om de inzet van de Kustwacht op te

schroeven naar 24 7 Onder leiding van Korps Politie Curagao zal deze week samen met de ketenpartners een

scenariomatrix uitgewerkt worden van een influx van aanlandingen vanuit Venezuela Dit zou als basis kunnen fungeren voor

een integrale bijstandsaanvraag om het scenario voldoende te kunnen adresseren Belangrijk onderdeel hiervan zal de

opvang moeten zijn van de ongedocumenteerden na aankomst

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet

CAS

_

10 2e10 2« en

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curagao
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Sent

Subject

Tue 3 24 2020 1 39 56 AM

Sitrap COVID 19 23 03 CAS BES

Sitrap COVID 19

ACS BES

23 maart 2020

Casussen

• Aruba 12 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 4 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Maarten 2 bevestigde gevallen bijzonderheden

• Saba geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Bonaire geen bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Eustatius geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba 3 extra positieve gevallen totaal nu 12 waarbij in 4 gevallen sprake is van lokale transmissie aldus Aruba Alle covidl9

patienten zitten in zelf isolatie

• Sint Maarten beide casussen import 1 uit VK 1 uit VS beide in zelf isolatie Contact onderzoek afgerond betreffende

personen staan onder toezicht
• Bonaire Op Bonaire is heel veel onrust ontstaan afgelopen weekend over twee Amerikanen die positief getest zouden zijn

Witte kolom heeft uitgezocht dat de Amerikanen heel kort op Bonaire waren ze het virus voor aankomst hebben opgelopen
op Bonaire geen klachten hadden pas bij terugkomst Amerika klachten kregen en vervolgens positief zijn getest

Incubatietijd hier en geen klachten betekent kleine kans dat ze anderen hebben besmet aldus de specialisten maar wordt

verder uitgezocht Dit is ook gecommuniceerd naar de bevolking vandaag Vanaf vandaag wordt gecommuniceerd hoeveel

testen er zijn gedaan vanaf aanvang screeningen Huidige stand van zaken 6 testen alien negatief
• Caribische Regio In hetCaribisch gebied is de afgelopen dagen een sterke toename in hetaantal besmettingen onder meer

in de Dominicaanse republiek en op Trinidad en Tobago De toename in Guadeloupe is zorgelijk mede vanwege het maritiem

verkeer inclusief kleine scheepjes met Sint Maarten

CAS

Solidariteitspakket Curasao
• Vanavond heeft de regering uiteengezet welke sociaaleconomische en financiele effecten de crisis heeft en welke

noodmaatregelen die als opstap naar een breder solidariteitspakket op zeer korte termijn noodzakelijk zijn Eerste pakket
betreft maatregelen voor behoud van inkomen en bestedingskracht diverse fiscale maatregelen voor bedrijven maatregelen
gericht op arbeid en sociaal maatschappelijke maatregelen o a wekelijks noodpakket voedsel en hygiene voor 500

gezinnen Bekostiging van de noodmaatregelen nog niet volledig inzichtelijk gemaakt Tijdens de persconferentie werd ook

nadrukkelijk gevraagd hoeveel Nederland kan gaat wil bijdragen

Maatregelen
• Aruba Aanscherping van maatregelen Alle restaurants en bars mogen enkel nog afhaaldiensten of drive through aanbieden

tot 20 00 uur Avondklok is nog steeds van kracht in iedergeval t m 31 maart 2020

• Curagao Onder meer nieuwe afspraken met supermarkt houders voor hygienemaatregelen ook zijn kinderen niet langer
welkom in supermarkten Aankoop handdesinfecterende middelen en zeep nu gemaximeerd tot 2 stuks De supermarkt is

niet de plek om te socialiseren Strenger optreden tegen niet opvolgen social distancing wordt overwogen
• Sint Maarten De maatregelen op Sint Maarten zijn vandaag aangepast ter verdere synchronisatie met de maatregelen op Saint

Martin Essentiele bedrijven die nog wel mogen openen dienen nu te sluiten om uiterlijk 18 00 uur

Vertrek niet ingezetenen terugkomst ingezetenen
• Aruba De overheid poogt Arubanen ingezetenen die nog in het buitenland verblijven te repatrieren Tot 31 maart a s mogen

zij nog wederkeren De mogelijkheden zijn echter beperkt doordat veel vluchten al gestaakt zijn Gisteren vertrok

bijvoorbeeld de laatste TUI vlucht

• Curagao Gedacht werd dat gisteren de laatste vlucht van TUI vanuit Curagao zou vertrekken Doordat het niet meer mogelijk
was om via Aruba te vliegen waren er uiteindelijk twee vliegtuigen die vanuit Curagao vertrokken Er was te elfder ure nog

een oproep aan TUI tickethouders wat tot veel tumult leiden Vandaag is wederom een laatste vlucht aangekondigd die op

24 maart a s via Bonaire zoveel mogelijk passagiers poogt mee te nemen Met KLM worden er momenteel gesprekken
gevoerd om naar het vluchtschema te kijken om de laatste niet ingezetenen de mogelijkheid te bieden om te vertrekken

• Sint Maarten Gisteren was de laatste dag dat ingezetenen van Sint Maarten huiswaarts mochten keren De zondag was er ook

de laatste reguliere vlucht van Air France richting Parijs Dinsdag 24 maart a s is de laatste KLM vlucht gepland Op de

vlucht van Amsterdam zitten er derhalve geen ingezetenen meer Er zullen wel medicijnen ingevlogen worden en op de

terugweg de laatste personen die willen vertrekken
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BES

CN breed

• SZW RCN heeft op Bonaire in enkele radioprogramma s een eerste toelichting op noodpakket gegeven en aangegeven dat

concretere uitwerking en communicatie snel voIgt SZW stemt dit ook met Saba en Statia af

• KvK Bonaire wil als helpdesk voor ondernemers fungeren
• Saba en Statia hebben nogmaals als onderstreping van het uitstaande bijstandsverzoek van 18 maartjl aangegeven

noodzaak te zien tot extra medische capaciteit

Saba

• Op zaterdag 21 maart was het onrustig met bijeenkomsten in openbare ruimtes op Saba Politie is zichtbaarder geworden in

hun aanpak Dit leek te werken want op zondag was het aanzienlijk rustiger
• Sint Eustatius heeft zaterdag gemeld graag een bijstandsverzoek in te willen dienen voor voedsel en water Op 23 maart is

tijdens OMT besproken dat Saba hierin niet mee zal gaan Er is op Saba een inventarisatie gedaan bij de supermarkten en er

is voldoende voorraad Ook zijn er geen signalen dat de leveringslijnen van goederen zal stoppen
• Vandaag is ook herbevestigd aan de bevolking datalleen residents terug kunnen komen Non residents niet Ook al hebben ze

familie op Saba

• Er zitten momenteel 29 personen in quarantaine op Saba De openbare gezondheidsdienst gaat de mogelijkheid na van

preventief testen van de personen die uit risico gebieden zijn ingevlogen en die nu in quarantaine zitten ook al hebben ze

geen symptomen
• In communicatie van de gezaghebber zal de focus meer komen te liggen op self responsibility van burgers en wat burgers

kunnen doen thuis in huiselijke kring in deze tijden
• Omdat er geen vluchten meer Saba binnenkomen zal vliegveld beveiliging ingezet worden om de haven 24 7 te kunnen

beveiligen
• Top of the line BV is een klein kledingwinkeltje op Saba Zij hebben gevraagd of ze nog open mogen blijven Ze mogen

openblijven omdat het een kleine winkel is met weinig bezoekers

Bonaire
• Veel werk dat vanuit de communicatie afdeling verricht moet worden Veel onrust online vooralsnog geen gezamenlijke

berichtgeving vanuit openbaar lichaam en Rijk over noodpakket en andere maatregelen in kader corona Verwacht wordt dat

het bestuurscollege morgen met een eigen pakket komt bijv verruiming bijzondere onderstand

• Het openbaar lichaam werkt aan een begrotingswijziging ivm corona maatregelen IMa advies van EBT om niet direct

repatriering toe te staan voornamelijk vanuit medisch perspectief ingegeven en beperkte capaciteit toezicht is eerst

geinventariseerd om hoeveel ingezetenen het gaat die terug naar Bonaire willen Morgen voigt op basis van de resultaten

van de inventarisatie een besluit van de gezaghebber
• Morgenavond is er op verzoek van de democratische partij een eilandsraadsvergadering over corona

• Bonaire komt morgen waarschijnlijk met een bijstandsverzoek voor VWS voor ondersteuning van de witte kolom

Sint Eustatius

• De regeringscommissaris zal vanaf vandaag de burgers dagelijks om 19 uur toespreken met een update over de maatregelen
• Er zijn geen vluchten meer richting Statia behalve medische vluchten Wei zijn afgelopen weekend 2 charters geland om

mensen te repatrieren
• Er vonden gesprekken plaats van de regeringscommissaris en Global Terminal Investment Statia olieterminal over aspecten

van veiligheid van personeel en voorkomen van verspreiding van het virus Vermoedelijk zal er een protocol worden

afgesproken
• Op sociale media zijn veel vragen over het sluiten van scholen en kinderopvang Vooralsnog wordt hiertoe niet besloten Wei

wordt gewerkt samen met de scholen aan een protocol waarin wordt ingegaan op zelfstudie en huiswerk mochten de scholen

dichtgaan De discussie verhard zich op sociale media Zorg over openbare orde aspecten mocht een patient op het eiland

positief testen

• De handhaving van de noodverordening Statia beperkt zich nu nog tot het geven van waarschuwingen door politie Door

informatieverstrekking wordt getracht het belang van quarantaine ook door burgers te laten uitdragen ter bescherming van

anderen

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag
Met vriendelijke groet

CAS

BES wnd RV Crisisteam
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Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curasao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Fri 3 20 2020 1 17 11 AM

Sitrap COVID 19 19 03 CAS BES

Sitrap COVID 19

ACS BES

19 maart 2020

Casussen

• Aruba 5 1 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Maarten 1 bevestigd geval bijzonderheden

Casussen

• Saba geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Bonaire geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Eustatius geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba 5 positieve gevallen 2 toeristen en 3 ingezetenen alien besmet in het buitenland Patient nummer 1 is na een

negatieve test vertrokken met speciaal vervoer naar het buitenland Tot en met 18 maart zijn er 70 mensen getest 25

mensen in quarantaine worden nog gemonitord
• Curasao Drie besmettingen met COVID 19 een persoon overleden 75 personen zijn gemonitord waarvan 58 al zijn afgerond

zonder symptomen 5 personen zijn nog in afwachting van resultaten

• Sint Maarten 1 positief geval in zelf isolatie uitgevlogen op 8 maart en op 13 maart teruggekeerd via Miami naar Sint

Maarten GGD voert nu contactonderzoek uit

Bestuurlijk overleg tussen premiers van AUA CUR en SXM met minister BZK

• Vandaag vond er een bestuurlijk overleg plaats tussen de minister van BZK en de premiers van Aruba Curasao en Sint

Maarten

• De Landen hebben inzicht gegeven in de situatie op de eilanden zowel op het gebied van volksgezondheid als verwachte

impact op de sociale economische situatie en overheidsfinancien
• Op voorstel van Minister BZK zal er vanaf nu wekelijks een bestuurlijk overleg zijn Zaken betreffende de volksgezondheid

worden initieel in het vierlandenoverleg besproken tussen Staatssecretaris Blokhuis en de ministers van Gezondheid van de

landen
• Morgen in Rijksministerraad zijn gevolgen COVID 19 ook onderwerp van gesprek
Vliegverbindingen

Onderstaand laatste inzicht van de vluchten vanuit de eilanden Let wel deze informatie verandert per dag Onderstaande is op

basis van de laatste inzichten
• Aruba Laatste vlucht KLM op 28 maart a s en daarmee ook voor Bonaire Naar het lijkt geen KLM vluchten meer tot 2 mei

2020 Verder mogen vanaf 21 maart a s ook geen ingezetenen het land in

• Curagao Na 28 maart a s nog 2 vluchten per week indien geen substantiate vraag meer dan einde van verbinding TUI dit

weekend laatste vlucht

• Sint Maarten KLM aanstaande zaterdag laatste vlucht Air France op zondag Verbinding met St Barths Guadeloupe en Saba

en Statia proberen ze initieel wel in stand te houden aid us Sint Maarten

• Voor meest actuele situatie omtrent de grensbeperkingen in het vliegverkeer zie de site van IATA

Venezuela

• De Ambassade te Caracas is afgeschaald Vandaag is een aantal BZ collega s geland op Curasao in het kader van de afschaling
van de post 10 2g

10 2g

10 2a

10 2g10 2a

10 2g up veie rronten is aat een oetere opcie waaronaer net insiuiten

van medische risicogevallen als ook de beveiliging Tijdens het overleg werd al meegeven morgenmiddag de Taskforce

Ongedocumenteerden bijeen te roepen

Openbare Orde en Handhaving Avondklok

• Een ander scenario dat kort tersprake kwam bij bovenstaand overleg was het instellen van een avondklok De minister

benadrukte daarbij het als een ultimum remedium te zien en dat er nog geen sprake van implementatie zou zijn onder de

huidige omstandigheden Een van de uitdagingen zou de handhaving ervan zijn werd geconcludeerd
• Op Aruba hebben ze besloten over te gaan tot het instellen van een avondklok Vanaf aanstaande zaterdag zal deze ingaan van

21 00 06 00 uitgezonderd essentieel personeel Deze maatregel zal in ieder geval gelden tot 31 maart a s

Saba

• Woensdag heeft de Kmar vanuit de laatste vlucht twee ouderen doorgelaten uit Colombia die geen inwoners van Saba zijn De
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personen hebben een Nederlands paspoort maar wonen ai jaren in Colombia en hebben geen geldig Nederlandse ID kaart

De noodverordening van de Gezaghebber Saba van 15 maart en van 18 maart was hierop duidelijk alleen inwoners van

Saba worden toegelaten Grondrechten worden beperktop basis van artikel 179 van deze noodverordening De vraag of je
personen met een Nederlands paspoort toegang kan weigeren op Saba is een belangenafweging De twee betrokkenen

hebben hoofdverblijf en zijn inwoners van Colombia Dat zijn ze al vele jaren In het licht van de Coronavirus Pandemie heeft

de Gezaghebber van Saba de buitengrenzen gesloten voor niet inwoners Reden hiervoor is algemeen belang vd

volksgezondheid en het welzijn van de bevolking van Saba In die belangenafweging prevaleert de laatste op basis waarvan

op grand van artikel 179 WolBES de grondrechten van de twee betrokkenen beperkt mogen worden Ze mogen niet

toegelaten worden op Saba
• Big rock supermarket heeft problemen met een shipment van containers uit de Verenigde Staten De leverancier uit de

Verenigde Staten heeft aangegeven niet meerte exporteren Redenen zijn vooralsnog onbekend
• Er is gedoe over 3 douane medewerkers die uit Curacao komen Curacao kent personen met Corona Drie douane medewerkers

zijn net terug uit Curacao op Saba aangekomen gisteren Dit was een dag voordat de nieuwe maatregel in werking trad

Hierdoor hoeven ze juridisch niet in quarantaine voor 14 dagen We krijgen er echter veel vragen over Aan Douaneteam

leiding en hoofd op Bonaire gevraagd hoe verder
• Telefoonnummer Saba voor vragen GGD 5

• Besluit uitzondering Everythings winkel De winkel Everythings is met een uitzondering open Door de lockdown beslissing op

Saba zitten mensen thuis met hun kinderen en families Everythings is de enige winkel op Saba die speelgoed spelletjes en

knutsel artikelen verkoopt Dit wordt geacht goed te zijn voor bezigheid etc thuis

• Besluit uitzondering duikschool Er zijn 5 toeristen gestrand op Saba door deze maatregel die contacten onderhouden met de

duikschool De duikschool heeft gevraagd voor een kleine groep als 5 personen nog duiken te mogen organiseren Omdat de

groep klein is en mits andere groepen ook zo klein zijn kan erook voor dergelijke duiken uitzonderingen plaatsvinden
• Besluit omtrent bakker Bakker mag open blijven voor bakken van brood en andere dingen maar mag alleen leveren aan

supermarkten De bakkerij zelf voor het publiek moet gesloten blijven
• Correspondence over SZW en mensen die hun baan kwijtraken die aangemeid worden als zieken etc Eilandsecretaris Q

KiflltE heeft een update van SZW over wat aangeboden gaat worden aan mensen die hun baan kwijt raken of tijdelijk niet

kunnen werken voorbeeld in de bouw en in de horeca Deze personen kunnen zich aanmelden bij het SZW

• Winair kondigt aan alle vluchten tussen Sint Maarten en Saba te sluiten

• Er zijn diverse Sabaanse studenten in Amerika die graag terug zouden willen naar Saba

Bonaire
• In het EBT van 19 maart is aangegeven dat het OLB eraan werkt om de informatielevering aan het EBT door de ESF groepen te

verbeteren

• Veel discussie in het EBT over mogelijke repatriering ingezetenen Bonaire Morgen wordt de gewenste aanpak inclusief criteria

bij eventueel mogelijk te maken repatriering besproken
• Overigens net als bij Saba ook hier studenten in Amerika die terug naar het eiland in dit geval Bonaire willen

• Vier mensen van het Rode Kruis Bonaire bevinden zich in Colombia Gezaghebber wil ze laten terugkeren verzoek bekend bij
VWS

• Er bevinden zich nog zo n 1100 toeristen op Bonaire Aantal stagiaires vanuit voornamelijk E Nederland wordt

geinventariseerd
• Zaterdag waarschijnlijk een vlucht van ZVK van Colombia terug naar Bonaire

• Donderdagochtend kwamen er signalen binnen dat American Airlines vrijdag de 20e een kleine 50 personen naar Bonaire wilde

vliegen IenW heeft hier desgevraagd op geacteerd
Sint Eustatius

• Noodverordening van regeringscommissaris in werking getreden tot 1 april de afgelopen dagen zijn veel studenten

teruggekeerd die nu in quarantaine moeten gaan Besloten is de handhaving van de quarantaine bepaling strikt uit te voeren

ter voorkoming van verspreiding van het virus

• Mensen hebben begrip voor de maatregel m b t de social distancing Kerkdiensten worden afgelast tot nader order en de

kerken gaan over tot het organiseren van onlinediensten
• De regeringscommissaris en de gezondheidsdienst zullen morgen opnieuw aandacht vragen voor de noodzaak van quarantaine
• De gestrande personen met Franse nationaliteit van een duikschool zijn vandaag deels vertrokken naar Europa via SXM de

resterende 4 personen pogen dit weekend te vertrekken

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag
Met vriendelijke groet
CAS

BES Crisisteam wnd RV

10 2e

10 2e10 2b en

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curasao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curasao

M

mT

www riiksoverheid nl

www facebook com minbzk | www twitter com minbzk



371831

10 2eFrom

Sent

Subject

Sun 3 22 2020 2 02 51 AM

Sitrap COVID 19 21 02 CAS

Sitrap COVID 19

ACS

21 maart 2020

Casussen

• Aruba 8 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 3 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Maarten 1 bevestigd geval geen bijzonderheden

Casussen toegelicht
• Aruba vandaag 3 nieuwe positieve gevallen alle 3 ingezetenen waarvan 2 het hebben geimporteerd uit de VS Bij het derde

geval van vandaag wordt lokale transmissie vermoed maar dat wordt nog nader uitgezocht
Curacao Instelling Commissie Noodfonds COVID 19

• De overheid heeft besloten tot instelling van een commissie die belast is met het formuleren van adviezen voor een

steunpakket aan financiele economische en sociaaleconomische maatregelen die de negatieve economische gevolgen voor

onze bevolking door de COVID 19 pandemie zoveel mogelijk moeten beperken De commissie komt binnen maximaal 4

weken met een eindadvies na afstemming met de PMO Groeistrategie De borging van een sterke inhoudelijk link van de

commissie met een aantal belangrijke en hard getroffen sectoren op het eiland o a toerisme offshore bouw lijkt met het

instellingsbesluit volgens vele stakeholders niet verzekerd De sociaaleconomische gevolgen van het virus vragen om een

andere aanpak dan voorheen gehanteerd de opzet en beoogde werking van de commissie lijkt daar niet geheel op aan te

sluiten

Hotellerie

• De grote hotels op Aruba o a Ritz Carlton Mariott lijken zich voor te bereiden op een tijdelijke sluiting De hotels zijn nu al

grotendeels leeg Deze sluiting zal hoogstwaarschijnlijk dit weekend of aankomende week al plaatsvinden Dat is eveneens

waarschijnlijk het moment dat de bulk van het hotelpersoneel op straat komt te staan

• Op Curagao denken veel hotels denken na over herstructureringsmogelijkheden waaronder faillissementen en winnen hierover

juridisch advies in bij de kantoren op het eiland Aanstaande maandag wordt de sluiting van het Santa Barbara

medegedeeld prudent met deze informatie omgaan Het hotel is met 350 kamers het grootste hotel van het eiland De 275

medewerkers krijgen op maandag te horen dat zij tot het einde van de maand uitbetaald krijgen en dat er daama in principe
geen werk meer voor hen is Zij verwachten te sluiten te sluiten tot decernber 2020 omdat het niet rendabel is om in het

voor Amerikaanse toeristen laagseizoen open te gaan Andere resorts maken soortgelijke afwegingen Marriot Sunscape
Floris Renaissance Chogogo etc iedereen gaat sluiten nemen ook niet allemaal dezelfde maatregelen bijv deel stopt
met afdragen premies projecties natuurlijk onzeker maar feit dat KLM aankondigt per 1 mei weer frequence op te willen

voeren wordt als betekenisvol gezien
• Er is grote interesse in wat de overheid gaat doen en of zij met een noodhulppakket komen Aanstaande maandag zal de

overheid van Curasao een pakket van maatregelen presenteren om ondernemingen tegemoet te komen bij het verlichten

van de economische gevolgen van de crisis Verschillende eigenaren willen hun deel van de pijn nemen door bijvoorbeeld
50 loonkosten voor hun rekening te nemen het rest van hetjaar als overheid ander deelneemt en dat behoeft niet voile

salaris te zijn De ervaring van Sint Maarten na Irma leert dat het niet altijd even makkelijk is om mensen te ontslaan door

relatief strikte arbeidswetgeving en actieve vakbonden Verderzag je toen ook een actieve lobby richting de overheid om

hen tegemoet te komen alvorens zij daadwerkelijk hun deuren permanent sluiten

• Als klein hotel zijn we in grote mate afhankelijk van websites zoals booking com en Airbnb Deze websites hanteren hun eigen
voorwaarden Concreet betekent dat we per direct alle inkomsten kwijt zijn Iedereen mag per direct gratis annuleren voor

de komende 1 5 maand Ons concept richt zich op veelal kansarme mensen in de buurt een kans te bieden Zij zijn sterk

afhankelijk van het salaris Wij kunnen het helaas niet lang volhouden om ze aan te houden aangezien we zelf ook nog een

startend hotel zijn We proberen nu door iedereen minder uren te laten werken tenminste een basis te bieden voor een wat

langere tijd Lees hopelijk twee maanden Helaas komen zij dus met pijn in ons hart al snel op straat te staan Met alle

gevolgen van dien Sommige jongeren waarmee wij werken hebben vroeger te maken gehad met kleine vergrijpen Wij zijn
dus erg bang dat ze uit noodzaak daar weer in terug vallen Waarschijnlijk zal dit Curasao breed gaan gebeuren als er geen

goede fondsen op gang komen Bario Hotel 27 kamers 11 werknemers

Bijstandsverzoeken
• Het college van Korpschefs van de politiediensten van Aruba Curagao en Sint Maarten hebben informeel aangekondigd met een

bijstandsverzoek te komen voor persoonlijke beschermingsmiddelen mondkapje handschoenen etc Er is nauw contact

om te bezien wat de benodigde aantallen zijn De betrokken departementen en de Nationale Politie zijn op de hoogte
gebracht van het verzoek dat naar alle waarschijnlijkheid begin deze week formeel de lijn in zal gaan

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet
CAS 10 2«10 126 en

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curasao
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10 2eFrom

Sent

Subject

Thur 3 19 2020 2 10 46 AM

SITRAP COVID 19 18 03 CAS BES

Sitrap COVID 19

ACS BES

18 maart 2020

Casussen

• Aruba 4 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Curagao 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Maarten 1 bevestigd geval geen bijzonderheden

Casussen

• Saba geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Bonaire geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Eustatius geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Curagao vanochtend is de Nederlandse toeristdie in het Curagao Medical Center lag overleden Zoon van overleden persoon

heeft consulair contact gezocht met VNW vandaag

Grensbeperkingen luchtvaart en afgekondigde maatregelen
• Aruba de Centrale Bank van Aruba heeft vandaag maatregelen aangekondigd om de impact op de economie waar mogelijk te

beperken Per direct worden geen vergunningen meer verstrekt voor de transactie van deviezen naar het buitenland voor

bedrijven is de max nu gezet op USD 700 000 en voor particulieren op USD 300 000 Dit alles om de vaste wisselkoers te

beschermen Verder zijn o a de capital requirements van de banken zijn verlaagd waardoor zij over meer liquiditeit kunnen

beschikken Verder worden de door de overheid afgekondigde maatregelen ter bevordering van social distancing met de dag
beter nageleefd door de bevolking

• Curagao feitelijk is sprake van een uittocht van zoveel mogelijk niet ingezetenen De overheid heeft afgekondigd dat

ingezetenen ook NL paspoort houders het eiland niet mogen verlaten Mede door een gebrekkige operationele vertaling
heeft dit gezorgd voor veel onrust en zijn NL EU paspoort houders geweigerd voor vluchten terug naar Nederland De door

Curagao uitgesproken beperking van het recht om het land te verlaten het rechtzoals opgenomen in de Staatsregeling
artikel 4 lid 2 lijkt juridisch onvoldoende grondslag te hebben Dit is inmiddels aangekaart bij de overheid van Curagao en

bij het kabinet van de Gouverneur

• Sint Maarten ook daar wordt gewerkt aan het volledig stil leggen van het vliegverkeer Sint Maarten verbiedt het ingezetenen
niet om uit te vliegen maar zal het niet langer faciliteren doordat de reguliere vluchten worden stilgelegd

• De problemen rondom logistieke stromen baren steeds meer zorgen Door de toenemende grensbeperkingen zowel op de ACS

als in de VS en Europa wordt het zeker stellen van commerciele goederenstromen op korte termijn de volgende uitdaging
VN ACS is bezig met het vergaren van de juiste inzichten op basis waarvan de betrokken landen en IenW voorde BES

kunnen bezien hoe dit alles kan worden zeker gesteld Initieel uiteraard op commerciele wijze maar het belang voor de

volksgezondheid o a invoer van medicijnen en voedselzekerheid o a invoer van etenswaren maakt dit een zaak van

publiek belang In eerste instantie gaat dit spelen voor de luchtvaart later ook voor maritiem

• Voor meest actuele situatie omtrent de grensbeperkingen in het vliegverkeer zie de site van IATA

Venezuela

• Steeds meer partijen beginnen in toenemende mate hun zorgen te uiten over de situatie in Venezuela en de mogelijke spill-
over effecten op de ABC eilanden Tijdens een operationeel overleg van de rechtshandhavingsketen op Curagao werden deze

zorgen breed gedeeld Het algemeen beeld was dat in Venezuela de gezondheidssituatie en medische voorzieningen al

geruime tijd slechtzijn Er is een groot gebrek aan zelfs eenvoudige medicijnen noodzakelijke medische apparatuuren

goed opgeleid medisch personeel Verder zijn de hygienische omstandigheden beroerd In Venezuela zijn besmettingen met

het coronavirus COVID 19 vastgesteld en de kans op verspreiding is nog groter onder deze omstandigheden De

verwachting is dat dit zou kunnen leiden tot grotere toestroom van illegale migratie

BES algemeen
• Noodtelefoonnummer geactiveerd en bereikbaar met ingang van morgen van 7 00 tot 21 00 uur Gratis bellen naar 0800 1351

• RCN is bezig met kinderopvangvoorziening voorde vitale functies denk aan Brandweer Politie Zorg en JICN

Bijstandsverzoek en

• Het gezamenlijke bijstandsverzoek van Saba en Statia voor het ministerie van Defensie is vandaag door de wnd Rv naar het

NCC gestuurd conform procedure
Saba

• Op 18 maart 2020 hebben openbaar lichaam Saba en openbaar lichaam Sint Eustatius een verzoek ingediend bij de wnd RV

voor militaire bijstand Dit verzoek is doorgestuurd naar het NCC Verder heeft de gezaghebber Saba een aanvullende

noodverordening aangekondigd In de noodverordening worden aanvullende maatregelen geTntroduceerd zo zullen een

aantal bedrijven instituten en evenementen gesloten en afgelast worden tot 9 april 2020

• Overheidsdiensten die directe interactie met het publiek hebben blijven open
• Bedrijven en instances met een vitale functie blijven open bank ziekenhuis gereedschapswinkel apotheek vliegveld

tankstation zeehaven supermarkten
• Het ziekenhuis is alleen open voor spoedeisende hulp
• Restaurants kunnen openblijven maar alleen voor afhaal of bezorgdiensten
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• Alle bars en nachtclubs moeten sluiten De vrachtdiensten zullen ook worden voortgezet Scholen kinderdagverblijf en

naschoolse opvang zijn de komende 3 weken ook gesloten Thuiswerken wordt sterk aangemoedigd Bij de bedrijven en

instituten die open kunnen blijven dient iedereen zich aan social distancing te houden Alle personen die vanaf 19 maart

2020 Saba binnenkomen dienen ongeacht hun land van herkomst en bestemming in verplichte quarantaine te gaan met

uitzondering van terugzenden van medisch personeel en personen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van vracht van

en naar Saba

Bonaire
• Noodverordening vandaag afgekondigd Strekking geen bijeenkomsten met meerdan 50 personen bij elkaar horeca blijft

vooralsnog open voor zover niet meerdan 50 personen bij elkaar scholen gaan met ingang van 19 maart dicht
• Het EBT heeft het morgen 19 maart o a over inwoners van Bonaire die zich buiten Bonaire bevinden en vooralsnog niet terug

kunnen komen Ook de situatie in Venezuela staat op de agenda van morgen
• Morgen 19 maart zijn de scenario s voor alle kolommen gereed nu enkel voor witte kolom ter bespreking in het EBT

• Er zijn zorgen over de capaciteit van het ziekenhuis IC beademingsapparatuur maar ook personeel Het ziekenhuis hoopt op

een snelle reactie van VWS op hun verzoek tot uitbreiding van de capaciteit
• De gezaghebber heeft zorgen over de brandstofvoorziening Dit n a v beslag op PDVSA en een naar nu blijkt niet bruikbare

noodvoorraad bij Bopec
Sint Eustatius

• Regeringscommissaris Van Rij kondigde vandaag in een videoverklaring een noodverordening aan voor Statia van toepassing
van 19 3 tot 1 4

• Ongeveer 10 personen zitten momenteel thuis of bij familie in zelf quarantaine De GGD controleert dagelijks Groep kan groter
worden indien meer Statia ingezetene het eiland nog kunnen bereiken Winairgeeft aan per 19 3 te stoppen met alle

vluchten en hoopt weer per 1 4 te gaan vliegen
• Een groep van 8 personen met Franse nationaliteit lijkt te zijn gestrand op Statia en kunnen niet meer doorvliegen naar SXM

Consulaire hulp zal vermoedelijk nodig zijn
Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet
CAS

BES Crisisteam wnd RV

10 2e10 2e en

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curasao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curasao
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10 2eFrom

Sent

Subject

Sat 3 21 2020 12 46 12 AM

Sitrap COVID 19 20 03 CAS BES

Sitrap COVID 19

ACS BES

20 maart 2020

Casussen

• Aruba 5 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Curasao 3 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Maarten 1 bevestigd geval geen bijzonderheden

Casussen

• Saba geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Bonaire geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Sint Eustatius geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba 5 positieve gevallen 2 toeristen en 3 ingezetenen alien besmet in het buitenland

• Curagao Drie besmettingen met COVID 19 een persoon overleden
• Sint Maarten 1 positief geval in zelf isolatie uitgevlogen op 8 maart en op 13 maart teruggekeerd via Miami naar Sint

Maarten GGD voert nu contactonderzoek uit

• Sint Eustatius 1 gezin van 3 personen getest uitslag negatief

Vliegverbindingen
• Onderstaand laatste inzicht van de vluchten vanuit de eilanden Let wel deze informatie verandert zeer regelmatig

Onderstaande is op basis van de laatste inzichten
• Aruba Laatste vlucht KLM op 28 maart a s en daarmee ook voor Bonaire TUI laatste vlucht CUR AUA AMS op 23 maart

Laatste TUI AUA BON AMS op 22 maart

• Curagao Na 28 maart a s nog 2 vluchten per week indien geen substantiele vraag meer dan einde van verbinding TUI laatste

vlucht op 23 maart zijnde CUR AUA AMS

• Sint Maarten KLM laatste vlucht op dinsdag 24 maart laatste vlucht Air France op zondag 22 maart

• Na 23 maart tot nadere orde geen TUI vluchten meer gepland vanuit Cariben

• Bonaire Laatste vlucht KLM op 28 maart a s Laatste TUI op 22 maart zijnde AUA BON AMS

Terugkeer Studenten

• Een door OCW gecoordineerde actie i s m Wereldstage VN ACS en RCN heeft ertoe geleid dat het overgrote deel van de

Nederlandse studenten stagiaires op de zes eilanden reeds is teruggekeerd naar Nederland dan wel een terugvlucht heeft

kunnen boeken om in de komende dagen te vertrekken Studenten zijn op verschillende manieren opgeroepen om zich te

melden en in te tekenen op een terugvlucht indien zij naar Nederland wilden vertrekken Na de vluchten van dit weekend en

aankomende week zijn naar schatting 325 studenten vertrokken vanaf Curagao circa 50 vanaf Aruba en circa 30 vanaf Sint

Maarten sinds zaterdag 14 maart Op Bonaire gaat het om een groep van ongeveer 30 studenten Op de bovenwinden

hebben studenten op Saba 3 en Sint Eustatius 5 zich gemeld en op de laatste vlucht van SXM naar AMS van a s zondag
geplaatst Dat brengt het totaal voor Sint Eustatius op 8 3 reeds vertrokken Een aantal studenten heeft ervoor gekozen

geen gebruik te maken van de mogelijkheid om terug te keren naar Nederland

Openbare Orde en Handhaving
• Op Aruba is gisteren de maatregel afgekondigd over te gaan tot het instellen van een avondklok Vanaf aanstaande zaterdag

zal deze ingaan van 21 00 06 00 uitgezonderd essentieel personeel Deze maatregel zal in ieder geval gelden tot 31 maart

a s De beweegreden hierachter is dat er geconstateerd is dat er weinig sociale gehoorzaamheid met betrekking tot de reeds

afgekondigde maatregelen
• Tijdens de dagelijkse persconferentie op Curagao aangegeven dat er te veel samenscholing van burgers wordt geconstateerd

Oproep aan hen om verantwoordelijk te zijn en vooral thuis te blijven als je niet naar buiten hoeft De minsiter van Justitie

gaf aan dat er sprake is van een toename van atrako s overvallen De scholen blijven vooralsnog dicht zonder vermelding
van wanneer ze weer opengaan

Samenscholing Curacao scholen blijven dicht

• Op Sint Maarten is aangegeven vooralsnog geen avondlok in te stellen De essentiele bedrijven moeten echter vanaf

aanstaande zaterdag iedere dag om 20 00 sluiten

CN breed

• Er is vandaag in een brief naar de TK uitgegaan over een noodpakket en maatregelen in CN Hoofdpunten
1 Noodmaatregel voor loon en inkomstenderving beroep hierop kan enkel als werkgevers
hun personeel in dienst houden en doorbetalen

2 tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen en andere particulieren
3 er komt een noodloket voor ondernemers het hoe en wat wordt uitgewerkt vgl E NL

4 er komt liquiditeitssteun in lijn met voorstel E NL zoals bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers die door Corona

in de problemen zullen gaan komen

5 het Rijk gaat met de openbare lichamen in overleg over de eilandelijke belastingen
• Vandaag is een ZVK vlucht aangekomen vanuit Colombia met ongeveer 50 vooraf gescreende personen een deel van de

personen is doorgereisd naar Statia en Saba
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Saba

• 1 Sabaanse inwoner is gestrand in Nederland en 1 Sabaanse inwoner is gestrand in Nieuw Zeeland Beiden hebben zelf

vluchten weten te organiseren tot aan Sint Maarten Ze komen daar zondag as aan Airport manager Saba faciliteert met

Winair dat de vlucht later in de middag vertrekt zondag om de twee inwoners op Saba te krijgen
3 stagiairs uit Nederland willen graag terug naar Nederland OCW heeft ze op de zondagvlucht gekregen van Sint Maarten naar

Nederland

• 7 Sabaanse studenten zijn gestand in de VS Willen terug naar Saba Ze komen op zondag as om 15 30 aan op St Kitts en van

daaruit zullen ze via een charter naar Saba vliegen
• Het openbaar lichaam stuurt een Q A uit over social distancing en quarantaine Hierzijn lokaal vragen over

houden op operationeel niveau sessies met

KPCN en met KMAR om de noodverordening en uitvoering daarvan bij de diensten scherp te hebben nav het incident van

woensdag aan de grens waarbij twee niet inwoners doorgelaten werden

Bonaire

• De passagiers van de ZVK vlucht 40 voor Bonaire waaronder vier mensen van het Rode Kruis Bonaire zijn met inachtneming
protocol RVIM Bonaire binnengelaten er komt een uitzondering op de noodverordening examens mogen doorgaan het EBT

heeft besloten vooralsnog geen repatriering toe te staan van ingezetenen van Bonaire De focus komt tot 7 april vooralsnog
einddatum noodverordening eerst te liggen bij een betere voorbereiding voor een eventuele Corona uitbraak Er is vandaag
een persbericht uitgegaan waarin ingezetenen worden opgeroepen zich te melden Dit heeft als doel om inzichtelijk te maken

om wie het gaat en wat de behoefte is Aan de hand van de inventarisatie kan een plan van aanpak voor het bieden van hulp
worden gemaakt Er moet bij het uitrollen van dit plan ook een centraal aanspreekpunt komen voorstel voIgt

• Ingezetenen die zich buiten Bonaire bevinden kunnen zich melden via [|[»ffgg| Sibonaireqov com of te bellen naar 599 715

9199 bellen kan van maandag tot vrijdag van 07 00 21 00 Zaterdag en zondag tussen 10 00 18 00 lokale tijd naar

aanleiding van de mededeling van de Vertegenwoordiging dat zij extra actief communiceren naar toeristen die de eilanden

nu nog kunnen verlaten is in het EBT besproken hoe Bonaire hier mee om wil gaan Besloten is dat communicatie hierover

via het toerismebureau loopt studenten op Bonaire die naar E Nederland of elders willen terugkeren kunnen zich melden

bij Wereldstage of OCW Er is wat meertijd dan op de bovenwinden de studenten kunnen nog tot 28 maart 2020 terugkeren
naar E Nederland

• Het bestuurscollege was van plan vandaag een persconferentie te geven over de acties van het bestuurscollege random de

corona crisis Dit is na advies wRV gewijzigd in een gezamenlijke persconferentie met het Rijk waarschijnlijk aanstaande

maandag
• Het bestuurscollege heeft vandaag een besluit afgekondigd inhoudende dat zij hebben besloten tot het stellen van maximum

prijzen die nog niet in het besluit staan voor een aantal basislevensmiddelen en producten die worden gebruikt ter

preventie van corona Het besluit geldt voor 16 winkels ingangsdatum is 19 maart

• Het bestuurscollege blijkt ondernemers gisteren een brief te hebben gestuurd over Regelingen
voor tijdens de corona pandemie

• In het weekend geen EBT bijeenkomsten tenzij de actualiteit aanleiding geeft voor een andere beslissing door de gezaghebber
Sint Eustatius
• Het specifiek medisch noodnummer is 912

• Statia zal een nieuw bijstandsverzoek uitsturen via de wnd Rv naar NCC met een vraag naar levensmiddelen voedsel en

schoonmaakmiddelen een lijst benodigdheden wordt hieraan gekoppeld
• Verzoek is inmiddels ontvangen bij de wRV Statia is verzocht het verzoek te concretiseren en met Saba af te stemmen of de

behoefte daar hetzelfde is Er zijn zorgen op Statia dat de bevoorrading uit SXM stokt

• De regeringscommissaris zal de noodverordening strak handhaven Vooral de groep teruggekeerde studenten heeft moeite de

quarantaine regels te volgen Eerst wordt een mondelinge waarschuwing gegeven waarna passende maatregelen zullen

worden genomen
• Er wordt actief voorlichting gegeven aan de bevolking Zo is op de Government Sint Eustatius facebook pagina een praktische

self quarantaine guide gepubliceerd het noodnummer 912 wordt herhaald en er is praktische informatie over self-

monitoring met hieraan gekoppeld een dagelijks bij te houden template
• Er blijven nog studenten terugkomen vanuit CUR naar Statia ze krijgen bij aankomst op Statia allemaal de flyers en pamfletten

met informatie over self quarantaine mee

• Nog steeds wordt de social distancing goed nageleefd
• OCW heeft met Wereldstage geregeld dat vijf studenten die het eiland willen verlaten meekunnen met de laatste vlucht zondag

Een aantal jongeren heeft besloten op het eiland te

blijven OCW heeft ze gewezen op de eventuele consequenties
• Vandaag zijn de blauwe en witte kolom nog samen gekomen dit weekend zal geen EBT meer plaatsvinden tenzij er zich

situaties voordoen

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet

CAS

BES Crisisteam wnd RV

10 2e 10 2een

10 2s10 2e en

10 2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curagao
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From

Sent Sun 3 15 2020 10 52 21 PM

Subject Sitrap [COVID 19] Aruba Curagao en Sint Maarten d d 15 maart 2020

Sitrap COVID 19

ACS

15 maart 2020

Casussen

• Aruba 2 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Curagao 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Maarten geen bevestigde gevallen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba op 13 maart jl publieke bevestiging van de eerste twee gevallen Betreft Amerikaanse medewerker van

overheidsorganisatie vanuit Egypte naar Aruba gereisd Andere betreft Arubaan die is teruggereisd vanuit New York

• Curagao In aanvulling op het echtpaar is er een publieke bevestiging van een derde geval Deze derde werd eerder als

twijfelgeval getest maar bleek later toch positief Een groep van veertig mensen wordt gemonitord een deel daarvan zit in

quarantaine
• Sint Maarten inzake de reeds bekende casus in Saint Martin In afwachting van uitslag 2e test naar verwachting negatief Wei

twee nieuwe bevestigde gevallen op St Barths

Grensbeperkingen luchtvaart

• Vandaag zijn de grensbeperkingen voor het luchtruim van Aruba en Curagao verder effect gesorteerd Alleen ingezetenen met

een retourticket mogen terugkomen Op vluchten vanuit Schiphol zijn vandaag al tientallen ingezetenen gerepatrieerd
• Voor bemanning en terugkerende ingezetenen wordt een veiligheidsprotocol ingezet om verspreiding te voorkomen Dat lijkt

voor Curagao te bestaan uit het sluiten van de E gates en een ondervraging bij aankomst
• Tussen Amerika en Aruba Curagao zijn er nog geen maatregelen genomen Nog steeds onderwerp van evaluatie Wei heeft

American Airlines aangekondigd veel van hun langeafstandsvluchten te cancelen
• De prijzen van vliegtickets nemen exponentieel toe en worden daardoor lastiger te verkrijgen voor een betaalbare prijs Ter

illustratie een enkeltje economyclass met een van de KLM vluchten van morgen kost 2000 EUR Deze vertrekt van

Curagao naar Nederland met tussenlandingen op Aruba en Bonaire

• Voor meest actuele situatie omtrent de grensbeperkingen in het vliegverkeer zie de site van IATA

Scholen en onderwijs
• Scholen zijn op Curagao vanaf dinsdag 17 maart a s gesloten indusief voorschoolse en naschoolse opvang Donderdag zal er al

een evaluatie plaatsvinden maar ze blijven in ieder geval voor een week dicht Vanuit overheid aangegeven dat er geen
medische reden is om de scholen te sluiten maar ter voorkoming van onrust en mede hierom is er bij voorbaat een

evaluatiemoment ingebouwd Scholen bereiden zich voor een

• Op Aruba zijn de scholen ook gesloten voor een week Alleen op Sint Maarten zijn de scholen vooralsnog open komende week

Op de Franse kant hebben ze als enige van de prefecturen een uitzonderingspositie gekregen van Parijs om morgen open te

blijven
• Een toenemend aantal stagiairs krijgen de opdracht vanuit hun onderwijsinstelling in Nederland het verzoek om terug te gaan

naar Nederland Daarbovenop heeft een groot aantal stagiairs kenbaar gemaakt zelf weg te willen

Bijstandsverzoeken Sint Maarten

• Sint Maarten heeft informeel aangekondigd met twee bijstandsverzoeken te komen De eerste over ventilatoren in

beademingsapparatuur VWS en de andere voor ondersteuning op logistiek gebied voor vervoer van niet COVID 19

patienten in de Caribische regio DEF

Extra VN ACS vestigingen
• Het bedrijfscontinuiteitsplan is opgesteld en zal deels al ten uitvoer worden gelegd in de vorm van werkinstructies

Medewerkers zijn of zullen individueel geinformeerd worden Zo worden er een aantal mitigerende maatregelen genomen

zoals restricties van het aantal personen per vergadering en een deelplan voor spreiding van aanwezigheid van werknemers

op kantoor Maatregelen treffen vooralsnog vooral de grootste vestiging VNW Verder zal de net aangestelde en begonnen
stagiair van VNW op korte termijn terugkeren naar Nederland

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Met vriendelijke groet

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curagao

mih
www facebook com minbzk | www twitter com minbzk
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Onderwerp SITRAP COVID 19 CAS BES 17 03

Sitrap COVID 19

ACS BES

17 maart 2020

Casussen

• Aruba 4 1 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 3 bevestiade gevallen geen bijzonderheden
• Sint Maarten 1 1 bevestigde geval bijzonderheden

• Saba geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Bonaire twee gedane testen zijn allebei negatief
• Sint Eustatius geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba een extra positief geval vandaag totaal nu naar 4 Nog geen lokale transmissie a lie vier gevallen betreft import
• Curasao geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
• Sint Maarten een bewoner van Sint Maarten teruggekeerd uit VK is positief gebleken bij eerst test nog in afwachting van

validatie casus door RIVM Oproep van PM om zoektocht naar patient 1 te staken

Grensbeperkingen luchtvaart en afgekondigde maatregelen
• Aruba er zijn verdere maatregelen afgekondigd om de social distancing vorm te geven Voorbeelden hiervan zijn geen bezoek

meer toegestaan aan verzorgings en verpleeghuizen en alle horecagelegenheden mogen maartot 22 00 open Voorts zullen

de scholen gesloten blijven tot 31 maart a s Verder zijn terugkerende ingezetenen verplicht thuis in quarantaine te gaan
voor een periode van twee weken Vanuit Bureau Rampenbestrijding Aruba is vernomen dat ze zullen nagaan of de bevolking
hier opvolging aan geeft en indien noodzakelijk nog stringentere maatregelen treffen

• Curasao de landsverordening ten behoeve van de maatregelen zoals gisteren aangekondigd is nog niet publiekelijk gedeeld
Inmiddels zijn ze wel druk bezig met die maatregelen die nu al effect sorteren zoals de eisen die gesteld worden aan

ingezetenen om terug te keren

• Sint Maarten de Franse kant is inmiddels overgegaan tot het sluiten van de grenzen In navolging daarvan is op Sint Maarten

ook de luchtverbinding met de EU en de VS gesloten Advies aan toeristen is om het eiland te verlaten want na aanstaande

zondag zijn er geen binnenkomende vluchten Met uitzondering van die van en naar EUX SAB en CUR blijven wel mogelijk
o a medische evacuaties

• In de praktijk is het steeds duidelijker dat de grensbeperkingen en afgekondigde maatregelen rond mensen die willen

vertrekken tot veel onrust leidt Wisselende en onduidelijke voorwaarden bij luchtvaartmaatschappijen als gevolg van

onduidelijke instructies van de Landen dragen hieraan bij en bij de vestigingen zien we een toename aan mensen die

consulaire bijstand verzoeken Morgen zal VN ACS pogen e e a verduidelijkt te krijgen en waar nodig bij de laden worden

aangedrongen op actievere en meertalige communicatie inzake

• Voor meest actuele situatie omtrent de grensbeperkingen in het vliegverkeer zie de site van IATA

Bijstandsverzoek en

• Vandaag heeft Sint Maarten eerste directe bijstandsverzoek gedaan betreffende onderdelen voor beademingsapparatuur Dit

verzoek is door VN ACS doorgeleid conform de interdepartementale afspraken naar de NCC die het verder heeft geleid naar

VWS en BZK

Vier Landen Overleg Gezondheid

• Vandaag vond er een overleg plaats tussen de bewindspersonen verantwoordelijk voor Gezondheid in het Caribisch deel van

het Konikrijk Om te beginnen gaf iedereen instemming om RIVM onderzoek te laten doen naar een scenario om op

verantwoorde wijze uit de lockdown te komen ofwel ’how to flatten the curve Verder werd gedeeld dat de zes ei landen

moeten samenwerken Alle drie bevestigen noodzaak en bereidheid en gingen op de volgende zaken in

o Er zal gezamenlijk geacteerd worden richting Colombia accepteren geen medische behandeling vanuit eilanden meer

desnoods op het allerhoogste politieke niveau

o Men staat elkaar bij voor acute en tertiaire zorg en ook op het ambulancevliegtuig op Bonaire en Statia kan door de

landen een beroep worden gedaan
oVoor beiden onderwerpen geldt dat ziekenhuisdirecteuren onderling moeten bepalen wat nodig is m b t Colombia en

onderling en hierover afspraken moeten maken

• Venezuela minister Romer vroeg aan het einde of VWS nader inzicht zou kunnen bieden in de situatie in Venezuela met

betrekking tot COVID 19 en potentieel impact op stroom van vreemdelingen naar met name Aruba en Curacao De zorgen
hierover worden steeds breder gedeeld dus wenselijk geacht dit na te gaan Werd als actiepunt aan BZK toegeschreven



371835

tijdens het overleg

BES algemeen
De wijze van communicatie vanuit de overheid is opnieuw opgezet Via drie vaste kanalen worden zoveel mogelijk vragen

beantwoord Dit zijn de facebookpagina en website van RCN www rilksdienstcn com covid 191 en de Facebookpagina s van

de openbare lichamen Ook zullen Q A s via radio en social media als audiobericht worden verspreid De informatie wordt

verstrekt in het Nederlands Papiaments Engels en Spaans
• CN breed met ingang van 16 maart 2020 18 00 uur is het verbod van luchtverkeer naar CN uitgebreid met de landen VS

Canada Dominicaanse Republiek en Colombia Dit komt bovenop het verbod van 14 maart voor vluchten vanuit de EU het

Verenigd Koninkrijk Zwitserland IJsland Liechtenstein China Iran en Zuid Korea Er komen dus nog weinig vluchten

binnen

• Het openbaar lichaam Bonaire heeft op 16 maart een verzoek voor IenW opgesteld voor een vliegverbod voor inter eilandelijk
vliegverkeer

Saba

• De gezaghebber van Saba heeft op 15 maart 2020 een noodverordening aangekondigd zie vorige sitrap vooralle maatregelen
die hieruit voortvloeien Aanvullend hierop heeft de gezaghebber een formele brief opgesteld aan wnd

Rijksvertegenwoordiger de minister van IenW en de minister van VWS

• Er is op Saba maar 1 isolatieplek en geen intensive care plekken beschikbaar Saba maakt zich dus zorgen over de medische

afhandeling mochten er positieve corona zaken binnenkomen wensen voor een mobiel IC Er wordt samen met Openbaar
Lichaam Sint Eustatius en de Wnd Rv gewerkt aan een militair bijstandsverzoek

Bonaire
• Het eilandelijk beleidsteam EBT van Bonaire heeft 17 maart besloten om het bestuurscollege en de eilandsraad op te roepen

om eendracht na te streven in deze moeilijke tijd Dit mede n a v een niet haalbare en wenselijke initiatiefverordening van

een van de partijen op 16 maart

• Er is een conceptnoodverordening rekening houdend met toekomstige scenario s van sluiting horeca verbieden grote

bijeenkomsten e d opgesteld door het OLB Dit concept wordt nu aangevuld door de diensten politie Kmar en het OM Staat

voor 18 maart op de agenda van het eilandelijk beleidsteam
• Alle kolommen van het openbaar lichaam Bonaire ESF groepen hebben opdracht gekregen van het EBT om voor zover nog

niet gedaan na te gaan wat de toekomstige scenario s voor hun terrein zijn en betekenen Hierbij dient bijv ook gekeken te

worden naar de voorraden die nog op heteiland zijn Wellicht kan erop een afname van goederen of tekort aan medicijnen
e d worden geanticipeerd doorde lege KLM TUI vliegtuigen al goederen te laten meenemen mogelijkheden worden

uitgezocht
• De witte kolom heeft ondersteuning gevraagd en heeft input RVIM voor CN scenario s nodig
• Morgen 18 maart voIgt er een persstatement of conference afhankelijk van wel of geen besmetting van de gezaghebber
Sint Eustatius

• De grenzen zijn gesloten conform ministeriele verbods regel ing sinds 16 3 dus met nieuwe landen VS Canada Dom Rep en

Colombia Terugkerende ingezetene EUX worden toegelaten maar zullen worden gescreend bij aankomst EUX werkt aan

een noodverordening voor effectieve handhaving ter voorkoming van de verspreiding van het virus

• EUX maatregelen m b t quarantaine zijn screening van bezoekers die 3 weken voorafgaand aan aankomst EUX in een

risicogebied geweest ook voor ingezetene waarna eventueel een 14 daagse quarantaine
• EUX maakt zich ook zorgen over de medische afhandeling mochten er positieve corona zaken binnenkomen wensen voor een

mobiel IC Er wordt samen met Openbaar Lichaam Saba en de Wnd Rv gewerkt aan een militair bijstandsverzoek
Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

fle^nendeliike groet

BES crisisteam wnd RV

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curasao en Sint Maarten

Ministerie van Binnen landse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad j Curagao

M

ww^mRsoverneicTni
www facebook com minbzk [ www twitter com minbzk
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Sent Sat 3 14 2020 11 58 34 PM

Subject Sitrap [COVID 19] Aruba Curagao en Sint Maarten {d d 14 maart 2020

10 2e

Sitrap COVID 19

ACS

14 maart 2020

Casussen

• Aruba 2 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curasao 1 bevestigd geval bijzonderheden
• Sint Maarten geen bevestigde gevallen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba Op 13 maart publieke bevestiging van de eerste twee gevallen Betreft Amerikaanse medewerker van

overheidsorganisatie vanuit Egypte naar Aruba gereisd Andere betreft Arubaan die is teruggereisd vanuit New York

• Curagao Echtpaar afkomstig uit Nederland positief getest in isolatie geplaats in hotelkamer

• Sint Maarten Inzake de reeds bekende casus in Saint Martin In afwachting van uitslag 2e test naar verwachting negatief
Grensbepei kingen luchtvaart
• Gisteren zijn de grensbeperkingen voor het luchtruim van Aruba en Curagao aangekondigd Daarbij is aangegeven doorde

lokale autoriteiten dat ingeschreven van de Landen wel mogen terugkeren Voor bemanning en terugkerende ingezetenen
wordt een veiligheidsprotocol ingezet om verspreiding te voorkomen Dat lijkt voor Curagao te bestaan uit het sluiten van de

E gates en een ondervraging bij aankomst
• Operationalisering van retour van ingezetenen was niet nader uitgewerkt met de luchtvaartmaatschappijen waardoor de

vluchten van Schiphol van 14 maart 2020 alleen met bemanning zijn vertrokken Veel onduidelijkheid bij passagiers die

willen omboeken

• De belangrijkste luchtvaartmaatschappijen KLM en TUI hebben samen met de Curagaose Burgerluchtvaart Autoriteit een

working document voorbereid over essentiele vluchten voor personenvervoer naar Nederland maar signalen zijn dat door

gebrekkige voorbereiding er nog de nodige uitdagingen zijn te overkomen

• De minister president van Sint Maarten heeft in een persconferentie maatregelen aangekondigd Vanaf 17 maart a s sluit het

luchtruim voor vluchten vanuit Europa het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor een periode van twee weken

Geen voorbehoud voor vluchten vanuit de Caribische regio inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk Zelfde

uitzonderingen als de andere landen voor wat betreft vracht en toestellen die passagiers komen ophalen
• Er was op Sint Maarten een vlucht binnengekomen van YOON dochtermaatschappij Air France die even in lockdown stond Er

was nader onderzoek gedaan naar zes passagiers die onderde reisrestrictie zouden vallen Uitkomst was dat vier Duitse

passagiers zijn teruggestuurd
• Tussen Amerika en Aruba Curagao zijn er nog geen maatregelen genomen Nog steeds onderwerp van evaluatie

• Voor meest actuele situatie zie de site van IATA

Cruiseschepen
• In toenemende mate kondigen cruisemaatschappijen aan datze hun activiteiten tijdelijk veelal rond 60 dagen staken

• Vermeldenswaardig hierbij is dat ook de Holland Amerika lijn Nederland vlaggenstaat van de schepen heeft aangekondigd om
de wereldwijde cruise activiteiten van haar veertien schepen gedurende 30 dagen te onderbreken Ze wijken uit naar

Amerikaanse havens dus geen aankomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk voorzien

• Sint Maarten heeft expliciet verbod aangekondigd voor cruiseschepen vanuit Europa en de Verenigde Staten in lijn met de

maatregelen die worden genomen voor het luchtruim

Reisadvies Caribisch deel van het Koninkrijk
• Ingegegeven doorde vele consulaire vragen die er bij de BZ noodlijn zijn binnengekomen is er in overeenstemming met BZK

een reisadvies opgesteld voorde Caribische delen van het Koninkrijk een unicum

Extra VN ACS vestigingen
• De aantallen consulaire vragen zie zijn binnengekomen waren minder dan verwacht dus telefoonbemensing is afgeschaald
• Gegeven de veelheid aan ontwikkelingen op alle eilanden zijn vanuit alle drie de vestigingen de werknemers op kritieke functies

vandaag werkzaam geweest
• Personeel is door VN ACS ditmaal per e mail gemformeerd over allerhande ontwikkelingen rondom COVID 19 en verhoogde

activiteit en alertheid die het van de vestigingen en werknemers vraagt
Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag

Me^ n®ncjeliike groet

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad j Curagao
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From

Sent Tue 3 17 2020 2 45 50 AM

Subject Sitrap [COVID 19] Aruba Curagao en Sint Maarten d d 16 maart 2020

Sitrap COVID 19

ACS

16 maart 2020

Casussen

• Aruba 2 bevestigde gevallen geen bijzonderheden
• Curagao 3 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Sint Maarten geen bevestigde gevallen geen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Curagao In verband met een toename van de respiratoire klachten is de eerste COVID 19 patient gisteravond op Curagao

opgenomen in het ziekenhuis Partner van deze patient inmiddels ook positief getest op COVID 19 en verblijft in isolatie

Vervolgens is een verdere COVID 19 patient bevestigd Het betreft een andere toerist afkomstig uit Nederland welke op 13

maart jl positief getest is

• MS Braemar cruiseschip Schip op weg naar Cuba waar naar verwachting de gasten en crew het schip kunnen verlaten

Inmiddels zitten 22 gasten en 21 crew leden in quarantaine isolatie vanwege het vertonen van symptomen Op 10 maart jl
lag dit schip op Curagao en zijn na testen van de lokale GGD 5 personen na een test besmet gebleken met COVID 19 Ook

zij zitten nog op het schip
Grensbeperkingen luchtvaart en afgekondigde maatregelen ACTUEEL

• Aruba Ingaande in de nacht van 16 op 17 maart jl gaat Aruba in een volledige lockdown op het vliegveld eindigend op 31

maart 2020 Ingezetenen kunnen vooralsnog terugvliegen maar ze worden geadviseerd om niet meer te gaan reizen PAX is

niet langer toegestaan vracht wordt nog wel geaccepteerd Relief vluchten zijn mogelijk zo lang de

luchtvaartmaatschappijen deze willen uitvoeren

• Curagao Op maandag 16 maart 2020 volledige lockdown aangekondigd gelijk aan Aruba Ingezetenen en specifieke experts
medisch technisch mogen nog invliegen maar moeten bij aankomst direct voor 14 dagen in quarantaine Alleen niet

ingezetenen mogen het eiland verlaten Voor vluchten met medische patienten tussen voormalig Antillen eilanden wordt nog

gezocht naar oplossing Vracht is nog wel toegestaan Alle maritieme transporter uitgezonderd schepen met brandstof en

goederen worden geweerd inclusief cruiseschepen In aanvulling daarop vergaande maatregelen random social distancing
bejaardentehuizen gesloten voor bezoek horeca alleen open voorafhaal anders sluiten thuiswerken stimuleren en

stringente maatregelen random samenkomst van mensen kerkdiensten begrafenissen etc

• Sint Maarten nog geen wijzigingen ten opzichte van afgelopen zondag maar volgen mogelijk wel op korte termijn Franse kant

van het eiland gaat ook vliegverkeer uit EU en VS stoppen Verder volledige shutdown aldaar scholen horeca

sportgelegenheden en niet essentiele winkels

• Voor meest actuele situatie omtrent de grensbeperkingen in het vliegverkeer zie de site van IATA

Praktijkvooi beeld Veiligheidsprotocol Aankomst Hato voorafgaand aan de aangekondigde maatregelen waaronder

de 14 dagen quarantaine na aankomst

• Vandaag kwam ereen KLM vlucht aan op Curagao waarop ingezetenen zaten die het volgende hebben meegegeven over

het veiligheidsprotocol zowel bij het inchecken als aan boord voorafgaand aan vertrek werd de Sedula identiteitsbewijs
gecontroleerd Er zaten ongeveer 70 PAX in het vliegtuig Bij aankomst op de luchthaven was er een controle door de

GDD Deze bestond uit het invullen van een vragenlijst zie bijlage Opvallend genoeg stond de vraag waarde persoon
is geweest niet op Verder werden ze verzocht om na aankomst 14 dagen thuis in isolatie te verblijven Er werden verder

geen uitspraken gedaan over enige vorm van opvolging van verzoek tot isolatie

Ziekenhuizenoverleg AUA BON CUR SXM o I v VWS

• Vanochtend vond er een overleg plaats tussen de ziekenhuizen onder meer ter voorbereiding op het Vier Landen Overleg
Gezondheid tussen de desbetreffende bewindspersonen Gezamenlijk optreden werd besproken waar o a werd ingegaan op

mogelijke maatregelen en of vormen van samenwerking
o Electieve zorg stopzetten
oAcuut urgent en essentieel zorg onderling waarborgen met de daarbij behorende complexer wordende

vervoersvraag stu k

oV w b COVID 19 inventarisatie IC capaciteit en verdeling van benodigde materiaal

Scholen en onderwijs
• Aruba Sinds vandaag zijn de scholen gesloten initieel voor een week

• Curagao vanaf dinsdag 17 maart a s zijn alle scholen op Curagao gesloten voor een week Vandaag is sluiting uitgebreid met

examenklassen die eerst waren uitgezonderd van de voorgenomen sluiting Meeste kinderen hebben schoolmateriaal

meegekregen vandaag voor zelfstudie
• Sint Maarten tot nadere orde open

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag
Met vriendelijke groet

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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From

Sent Sat 3 14 2020 2 42 36 AM

Subject Sitrap [COVID 19] Aruba Curagao en Sint Maarten d d 13 maart 2020

Sat 3 14 2020 2 42 36 AMReceived

Sitrap COVID 19

ACS

13 maart 2020

Casussen

• Aruba 2 bevestigde gevallen bijzonderheden
• Curagao 1 bevestigd geval bijzonderheden
• Sint Maarten geen bevestigde gevallen bijzonderheden
Casussen toegelicht
• Aruba Op 13 maart publieke bevestiging van de eerste twee gevallen Betreft Amerikaanse medewerker van

overheidsorganisatie vanuit Egypte naar Aruba gereisd Andere betreft Arubaan die is teruggereisd vanuit New York
• Curagao Toerist afkomstig uit Nederland is positief getest in isolatie geplaats in zijn hotelkamer

• Sint Maarten Inzake de reeds bekende casus in Saint Martin In afwachting van uitslag 2e test naar verwachting negatief
Crisisstructuur

• Aruba exacte opschaling niet bevestigd wel zeker sprake van gelntensiveerd overleg crisisstructuur Aruba

• Curagao opgeschaald naar GRIP III Opperbevelhebber is Minister Algemene Zaken

Operationeel Leider inzake COVID 19

• Sint Maarten emergency operations center geactiveerd onder leiding van PM Sint Maarten

Grensbeperkingen luchtvaart

• Vandaag hebben Zowel Aruba als Curagao verdere grensbeperkingen ingevoerd voor het luchtverkeer Het besluit op Curagao
zou mede genomen zijn genomen op instigatie van advies van RIVM die n a v coronageval hierop positief adviseerde

vooruitlopend op de bespreking voorzien op aanstaande dinsdag VWS ontkent dat echter
• Het luchtruim van Aruba en Curagao worden gesloten voor binnenkomende vluchten vanuit Europa Op Curagao vanaf 14 maart

2020 en op Aruba vanaf 15 maart 2020 voor een periode van 14 dagen Reeds binnenkomende vluchten worden volgens
protocol afgehandeld

• De belangrijkste luchtvaartmaatschappijen KLM en TUI bereiden samen met de Curagaose Burgerluchtvaart Autoriteit een

advies voor over essentiele vluchten voor personenvervoer naar Nederland

• De Curagaose Toeristenbureau heeft aangegeven dat er tussen 1 12 maart jl 6 804 Nederlanders het land zijn

binnengekomen Wekelijks zijn er onder normale omstandigheden vanuit Europa naar Curagao 6 599 te verkrijgen
zitplaatsen op binnenkomende vluchten

• Tussen Amerika en Aruba Curagao zijn er nog geen maatregelen genomen Het wordt op dit moment geevalueerd
• Sint Maarten heeft grensbeperkingen in beraad en is in afwachting van advies van RIVM

• Concept advies RIVM is zojuist ontvangen en gedeeld met de landen toegevoegd in de bijlage Om de verspreiding van

COVID 19 van Nederland en of andere Europese landen naar Caribisch Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk
te voorkomen adviseren we om niet essentiele reizen van en naar deze eilanden vanuit Nederland te beperken

• Voor meest actuele situatie zie https www iatatravelcentre com international travel document news 1580226297 htm

Cruiseschepen
• In toenemende mate kondigen cruisemaatschappijen aan datze hun activiteiten tijdelijk veelal rond 60 dagen staken

• Bezig met inventarisatie cruiseschepen onder Nederlandse vlag die reeds varen in gebied potentieel risico dat zij bijstand
nodig hebben op een van de ei landen

• MS Braemarvan Fred Olsen Cruises 1 NLaan boord mag bunkeren op Bahamas vlaggenstaat maar vooralsnog mogen de

passagiers en bemanning er daar niet af Britten zoeken nog altijd naar oplossing Curagao heeft eerder 5 passagiers op
verzoek getest zij bleken positief

• Algeheel verbod WHO PAHO zou hoop risico s voor hele Caribische gebied wegnemen lijkt er echter vooralsnog niet te

komen Optie is inzetten op gezamenlijk beleid Caribisch landen Koninkrijk en CARICOM landen t a v cruise toerisme

Samenwerking gezondheidszorg Koninkrijk
• Dinsdag vervolg vierlandenoverleg met ministers AUA CUR SXM Advies RIVM met betrekking tot het reizen van en naar

Nederland staat daar ook geagendeerd
• Aanvullend vanaf maandag ook dagelijks afstemming plaats tussen VWS RIVM BZK Den Haag en VN ACS en ZVK Bonaire

Beschermingsmateriaal ei landen
• In afwachting levering le bestelling gedaan in Colombia RIVM advies leidend bij verdeling van de middelen naar de ei landen

Sociaal economische impact
• Volgende week zijn de scholen gesloten op Aruba ook publieke bijeenkomsten hebben geen doorgang tot het einde van de

maand Curagao heeft de sluiting van de scholen nog in beraad vooralsnog blijven ze volgende open
• Er is nog geen sprake van grote sociale onrust De publieke bekendmaking van de positieve testen heeft wel geleid tot een

extra run op bepaalde levensmiddelen dat zorgde afgaand op informatie van de politie voor kleinschalige incidenten op in

ieder geval Aruba
• VN ACS legt laatste hand aan beknopt stuk met scenario s en potentiele gevolgen COVID 19 voor de eilanden Alvast ter

voorbereiding van post virus tijd
Extra VN ACS vestigingen
• Er zijn een tiental vragen binnengekomen bij de vestigingen die van consulaire aard zijn Deze kunnen binnen de huidige

Epidemioloog ist10 [2e
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structuur worden afgedaan De noodnummers voor consulaire calamiteiten zijn via Facebook publiekelijk kenbaar gemaakt

Op zaterdag 14 maart zal initieel VNW geopend zijn en is de telefoon bemenst voor eventuele vragen Afhankelijk van de

daadwerkelijke vraag wordt morgen besloten tot verder opschaling dan wel afbouw in relatie tot de situatie op de drie

eilanden

• Vanaf komende week is er dagelijks een overleg MT VN ACS crisis beheersing om situatie op de landen handelingsperspectief
BZK en eventuele benodigde acties actief te monitoren en uit te voeren Er vindt ook dagelijks afstemming plaats met DGKR

• Personeel is wederom geinformeerd over de proportionele maatregelen die zijn ingevoerd ter bevordering van de hygiene als

ook overde genomen maatregelen in Nederland rondom COVID 19

• Uitgezonden medewerkers zijn ter informatie via 3 W geinformeerd over allerhande ontwikkelingen Inhoud is in afstemming
met BZK opgesteld

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan horen wij het graag
Met vriendelijke groet

10 2e
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Sent Fri 3 13 2020 2 23 07 AM

Subject Sitrap [COVID 19] Aruba Curagao en Sint Maarten d d 12 maart 2020

Fri 3 13 2020 2 23 08 AMReceived

Sitrap COVID 19

ACS

12 maart 2020

Casussen

• Aruba geen bevestigde gevallen vandaag geen bijzonderheden
• Curagao geen bevestigde gevallen vandaag geen bijzonderheden
• Sint Maarten geen bevestigde gevallen vandaag geen bijzonderheden
Economische impact
• Aruba acht op de tien hotels melden significante daling aantal boekingen terugval toerisme lijkt onvermijdelijk
• SXM carnaval geannuleerd
Grensbeperkingen
• Vandaag heeft Curagao grensbeperking ingevoerd die van Sint Maarten is vandaag aangescherpt
• CUR Passengers who have been in China People s Rep Chinese Taipei Iran Italy provinces Lobmardy Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta Valley Trentino South Tirol Friuli Julisch Venice and Liguria Hong Kong SAR China Macao

SAR China Korea Rep or Singapore in the past 14 days are not allowed to transit or enter Curacao

• SXM Passengers and airline crew who have been in China People s Rep Germany Hong Kong SAR China Iran Italy
Japan Korea Rep Macao SAR China Singapore or Spain in the past 21 days are not allowed to transit or enter St

Maarten This does not apply to nationals of the Netherlands being from Aruba Bonaire Curacao Netherlands St Eustatius

and Saba and St Maarten This does not apply to residents of St Maarten

• Voor meest actuele situatie zie https www iatatravelcentre com international travel document news 1580226297 htm

• SXM lijkt afspraak met Frankrijkte hebben gemaaktdat eventuele besmette gevallen binnengebracht vanuit Frankrijk door

Frankrijk worden afgehandeld ter ontlasting van SXM Als wisselgeld komt Frankrijk niet voor op de lijst van grensbeperkingen
Cruiseschepen
• Afhandeling van cruiseschepen zorgt voor steeds grotere belasting werkdruk zeker op Sint Maarten

• Afgelopen dagen al diverse schepen geweigerd op SXM omdat er passagiers op zaten die op grond van de grensbeperking het

land niet in mogen
• Verwachting dat SXM nog stringenter gaat worden onduidelijk op basis van welke criteria PM lijkt Trinidad en Tobago te willen

volgen en die weigeren sinds vandaag tot eind juni alle cruiseschepen note ze ontvangen er niet zo veel

• Ms Braemer 1 NL aan boord vaart nog steeds richting Bahamas onduidelijk of ze daar morgen het schip mogen verlaten

Toestemming voor bunkeren lijkt wel verstrekt

• De eerste cruisemaatschappijen hebben een stop voor 60 dagen afgekondigd o a Viking en Princess impact op SXM en CUR

lijkt beperkt AUA nog onbekend Verwachting is dat meer gaan volgen mogelijk een totaalverbod

Labtesten Logistiek inzake onderzoeksmateriaal COVID 19

• Rappel aan VWS verzonden Voor acties voor bovenwinden nog altijd in afwachting van bericht VWS hoe de lijnen lopen voor

testen op SXM Saba en Statia

Samenwerking gezondheidszorg Koninkrijk
• Vandaag separaat terugkoppeling verstuurd inzake videoconference gezondheidszorg Caribische delen Koninkrijk Stas VWS

Ministers

Beschermirtgsmateriaal ei landen
• In afwachting levering le bestelling gedaan in Colombia Levering op BON daarna verdeeld over landen
• VWS heeft ook al 2e bestelling geplaatst i v m mogelijke opschalingscenario s levering hiervan nog onbekend

Extra VN ACS vestigingen

Op 12 maart VN ACS brede sessie gehouden met al het personeel voor nadere informatieverstrekking inzake COVID 19

Mocht het bovenstaande aanleiding geven tot nadere vragen dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet
10 2e

Senior adviseur crisisbeheersing VN ACS

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba Curagao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scharlooweg 55 | Willemstad | Curagao

M m

T

T

| 5 minbzk nl

www rijksoverheid nl

www facebook com minbzk I www twitter com minbzk

10 2«



371848

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof Categorie
B

Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

Afval dat ontstaat bij klinische verpleging van patienten met COV1D 19 UN 3291 P651

ziekenhuisafval ongespecificeerd
Laboratorium afval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisafval

ongespecificeerd
Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk gewoon huishoudelijk afval

Nb er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in sommige

ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een nader advies
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Waarom moet iedereen in heel Nederland thuisblijven met klachten

Gegevens van onderzoek onder patienten in Nederland laten zien dat het virus zich in Nederland aan

het verspreiden is De eerste patienten in Nederland zijn bijna allemaal in het buitenland geweest of

waren directe contacten van patienten die in het buitenland waren geweest Inmiddels zijn ook

patienten in beeld waarvan niet duidelijk is waarvan niet duidelijk is waar zij de ziekte hebben

opgelopen Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen vraagt het RIVM alle mensen in

Nederland met verkoudheidsklachten of koorts thuis te blijven Op die manier zorgen we ervoor dat

het virus zich minder snel kan verspreiden in Nederland

Wat zijn milde verkoudheidsklachten

Veelvuldig niezen keelpijn loopneus licht hoesten verhoging tot 38 graden

Waarom worden ouderen expliciet genoemd bij de nieuwe maatregelen

Ouderen vormen een kwetsbare groep waarbij COVID 19 vaak ernstiger verloopt

Welke voordelen heeft het gespreid werken

Verspreid werken heeft als voordeel dat mensen minder met elkaar in contact komen Door

verspreid op de dag te gaan werken reizen minder mensen tegelijkertijd naar hun werk De kans dat

iemand die hoest of niest dan iemand kan besmetten is dan kleiner De voorkeur gaat er overigens

naar uit dat je met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus gaat thuiswerken als dat mogelijk
is

Wat betekent gespreid werken hoe moet dat geregeld worden

Waarom verandert het testbeleid

Het RIVM verandert het testbeleid om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en te op

tijd te kunnen behandelen

Wanneer wordt er iemand nog getest

De huis arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden Dit zullen vooral ernstig
ziekte patienten zijn en mensen uit kwetsbare groepen Dit zijn ouderen boven de 70 jaar en

immuungecomprimenteerden

Wie zijn kwetsbare groepen

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen

voor griepvaccinatie Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart en longaandoeningen

Waarom stopt het brononderzoek

In deze fase van de epidemie voegt brononderzoek niet meer veel toe Het onderzoek bij de

patienten richt zich vooral op het opsporen van kwetsbare patienten in de samenleving De

middelen die de GGD kan inzetten voor het onderzoek richten zich om die reden vooral op het

contactonderzoek

Waarom zijn evenementen belangrijk bij de verspreiding van COVID 19

Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar en zijn er veel mensen die dicht bij elkaar zijn
Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden

Wanneer worden evenementen afgelast
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Ik ben op vakantie geweest in een gebied waar COVID

19 heerst Wat moet ik doen

Toevoegen lijstvan landen

Blijf tot 14 dagen na terugkeer thuis ook als je geen ziekteverschijnselen hebt Dat

betekent dat je niet naar school werk of naar buiten gaat Je mag wei even naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar je moet daarbij op letten datje op afetand van

anderen blijft en geen lichamelijk contact maakt Houd je gezondheid in de gaten Als je
verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 0 graden Celsius krijgt blijf je in huis om uit

te zieken en om anderen niet te besmetten Als de klachten erger worden bel dan

met de huisarts

Vaarom moet ik thuisblijven na het terugkomst uit landen waar COVID 19 veel voorkomt

e afgelopen weken hebben veel patienten de ziekte opgelopen nadat zij in een gebied zijn geweest
vaar het nieuwe coronavirus veel voorkwam Het risico dat iemand die deze gebieden heeft bezocht

le ziekte heeft is niet heel klein Om te voorkomen dat de ziekte zich verder kan verspreiden moet

edereen die deze gebieden heeft bezocht 14 dagen sociale contacten zo veel mogelijk beperken

at betekent bijvoorbeeld werk thuis ga niet naar school en ga niet naar de sportclub Je kunt nog

I naar buiten om de hond uit te laten of boodschappen te doen Probeer direct contact met

anderen daarbij wel te mijden

Wat moet ik regelen als ik thuis moet blijven met werk school enz

Waarom mogen zorgmedewerkers nog wel werken

Het zorgpersoneel in Nederland is essentieel bij de bestrijding van COVID 19 en bij de behandeling
van patienten Dit is een belangrijke taak die niet weg kan vallen Zorgpersoneel wordt bij klachten

eerder getest dan anderen Mochten zij na een test COVID 19 hebben dan kunnen zij uiteraard niet

meer aan het werk
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Advies Nederlandse Reanimatieraad over gevolgen van beperking van niet medische

hulpverlening bij reanimatie voor hartstilstand in verband met de COVID 19 pandemie 20

maart 2020

De COVID 19 pandemie die nu ook Nederland in voile hevigheid heeft getroffen heeft geleid
tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan Daarbij horen nu verregaande

maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol via

handcontact met anderen of aanraken van besmette oppervlakken moet voorkomen Het

is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners

professioneel maar vooral ook niet professionele hulpverleners zoalsfirst responders

politie en brandweer en burgerhulpverleners die door de meldkamer ambulancezorg in

geval van verdenking van een hartstilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet
Ook is deze vraag van belang indien getuigen van een collaps willen en kunnen reanimeren

of daartoe worden aangezet door de centralist van de meldkamer z g telefoon geleide
reanimatie

Reanimatie

Een voorlopige schatting op basis van de gegevens van het Noord Hollandse ARREST

onderzoek voorspelt een toename van sterfte van patienten met een circulatiestilstand als

gevolg van minder inzet burger hulpverleners en afschalen van bestaande protocollen

Daarbij zijn er verschillende modellen bekeken Dit gaat van doorgaan zoals we nu doen tot

alleen ambulance inzet Bij dit laatste model wordt een sterke toename van overlijden
verwacht De modellen waarbij first responders of burgerhulpverleners en first responders
wel maar burgerhulpverleners niet worden ingezet laten een lagere afname van de

overlevingskans zien

Infectie

Gezien de nu 20 maart 2020 volgens de gegevens van het RIVM nog lage incidentie van

besmetting van mensen in Nederland met het SARS CoV 2 corona virus is het risico op

overdracht van patient naar burger hulpverlener nog laag
Aan de ander kant is het risico van overdracht van COVID 19 bij een besmette

persoon patient bij luchtweghandelingen zoals mond op mond beademing heel groot bijna
100

Onder de 50 jaar is het risico op ziekte laag Boven de 50 jaar is het risico groter HartslagNu
kan het burgeroproepsysteem zo instellen dat alleen onder burgerhulpverleners onder de

50 jaar worden opgeroepen Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd worden niet

opgeroepen

Het risico op ziekte is ook verhoogd bij mensen met hart en vaatziekten en bij diabetes Dit

kan niet door HartslagNu worden gefilterd Wel kan er informatie worden gegeven aan de

burgerhulpverleners over dit risico

Bij kinderen lijkt de kans op infectieoverdracht vooralsnog klein

Aanbevelingen
Er is geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen Op basis

van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m b t inzet

burgerhulpverleners en first responders
1 COVID 19 positief geen mond op mond geen borstcompressies alleen AED
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2 Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie wel inzetten

burgerhulpverleners en first responders Geen mond op mond beademing Wel

borstcompressies Wel gebruik AED

3 Kinderen veilig inzet hulpverleners ongewijzigd inclusief beademing
4 Babies veilig uitvoering reanimatie ongewijzigd inclusief beademing

Handen desinfecteren bij aankomst ambulance voor burgerhulpverleners
Pocketmasks face shields of andere middelen ter bescherming bij mond op mond

beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden

Voor het BLS protocol wordt de volgende aanbeveling gedaan
Voor het vaststellen van normale ademhaling Kijken luisteren voelen wordt alleen

kijken

Algemene aanbevelingen

Hulpverlener die zich ziek voelt zie RiVM mag niet gaan en niet worden ingezet

Hulpverlener die hersteld is zie RiVM mag weer aan het werk dus ook reanimeren

Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer opgeroepen bij
een reanimatie

HartslagNu geeft informatie over de risico s voor burgerhulpverleners

Nadrukkelijk communiceren dat burgerhulpverleners niet aansprakelijk zijn ook alsze een

handeling niet uitvoeren

Voor de meldkamer verandert er tot nader order niets

Wij beseffen dat in deze tijd een advies een beperkte houdbaarheid heeft en dat er op

korte termijn andere adviezen nodig kunnen zijn
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Resuscitation

Council UK

Guidance for the resuscitation of COVID 19

patients in hospital

Guidance

Decision making

The conversations and decision making processes around resuscitation

must continue and must be individualised unless directives state otherwise

Conversations and treatment escalation planning must be a priority Ensure

“do not attempt cardiopulmonary resuscitation” DNACPR decisions are well

documented and communicated

Medical and nursing care for those who are at the end of life must follow local

national policy

Resuscitation of COVID 19 patients in hospital

Identify as early as possible any patients with a COVID 19 like illness who are

at risk of acute deterioration or cardiac arrest Take appropriate steps to prevent
cardiac arrest and avoid unprotected CPR

Use of physiological track and trigger systems e g NEWS2 will enable early
detection of acutely ill patients For those for whom resuscitation would be

inappropriate decisions must be made and communicated Equipment must

be made readily available to protect staff during resuscitation attempts It is

acknowledged that this may cause a brief delay to starting chest compressions
but the safety of staff is paramount

All health care workers managing those with suspected or confirmed COVID 19

must follow local and national guidance for infection control and the use of PPE

The following flowchart includes the guidance current as of 18 March 2020 from

PHE DHSC PHW PHA NI HPS and RCUK

Version 1 Published 19 March 2020
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Resuscitation

Council UK

Resuscitation of COVID 19 patients in hospital

Recognise cardiac arrest Look for the absence of signs of life and normal breathing Feel

for a carotid pulse if trained to do so Do not listen or feel for breathing by placing your
ear and cheek close to the patient’s mouth If there are any doubts about the diagnosis of

cardiac arrest the default position is to start chest compressions until help arrives When

calling 2222 state the risk of COVID 19

o

The current advice as of 18 March 2020 is that as a minimum staff require a gown

eye protection gloves and FFP3 mask before starting chest compressions Start

compression only CPR and monitor the patient’s cardiac arrest rhythm as soon as

possible Avoid mouth to mouth ventilation and the use of a pocket mask If the patient is

already receiving supplemental oxygen therapy using a face mask leave the mask on the

patient’s face during chest compressions as this may limit aerosol spread If not in situ

but one is readily available put a mask on the patient’s face Restrict the number of staff

in the room if a single room Allocate a gatekeeper to do this

e

©
Defibrillate shockable rhythms rapidly the early restoration of circulation may prevent
the need for airway and ventilatory support Local guidance must be followed about

equipment entering the area

Full Aerosal Generating Procedure AGP Personal Protective Equipment PPE must be

worn by all members of the resuscitation emergency team before entering the room

Sets of AGP PPE must be available on the resuscitation trolley or where resuscitation

equipment is being stored to be readily available No chest compressions or airway
procedures such as those detailed below should be undertaken without full AGP PPE

o

Airway interventions e g supraglottic airway SGA insertion or tracheal intubation must

be carried out by experienced individuals Individuals should use only the airway skills

e g bag mask ventilation for which they have received training For many HCWs this will

mean two person bag mask techniques with the use of an oropharyngeal airway Tracheal

intubation or SGA insertion must only be attempted by individuals who are experienced
and competent in this procedure

Q

Identify and treat any reversible causes e g severe hypoxaemia before considering
stopping CPR Discussion should be maintained throughout the resuscitation event and

early planning of the post resuscitation phase undertaken Contact senior help and gain
advice from critical care partners as part of the planning

o
Dispose of or clean all equipment used during CPR following the manufacturer’s

recommendations and local guidelines Any work surfaces used for airway resuscitation

equipment will also need to be cleaned according to local guidelines Specifically ensure

equipment used in airway interventions e g laryngoscopes face masks is not left lying
on the patient’s pillow but is instead placed in a tray Do not leave the Yankauer sucker

placed under the patient’s pillow instead put the contaminated end of the Yankauer

inside a disposable glove

o

Remove PPE safely to avoid self contamination and dispose of clinical waste bags as

per local guidelines Fland hygiene has an important roie in decreasing transmission

Thoroughly wash hands with soap and water alternatively alcohol hand rub is also

effective
o

o Post resuscitation debrief is important and should be planned

Version 1 Published 19 March 2020
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AMBULANCEZORG

NEDERLAND

Inzet first respondersNOTA

16 maart 2020Datum

Onderwerp

Behandeld door

Inzet first responders bij mogelijke reanimatiemelding

10 2e

Aanleiding behoefte landelijk overleg inzet first responders

Op dit moment ontstaat ingegeven door de corona crisis een toenemende verwarring over

de inzet van first responders bij mogelijke reanimaties Hierover is afstemming op landelijk
niveau noodzakelijk Om die reden ontvangt VWS deze nota

Immers ieder uur is er in Nederland een reanimatiemelding waarbij nu in veel gevallen

geen optimale inzet meer wordt gerealiseerd Morele afwegingen zijn thans onvermijdelijk
Aan VWS doen we met deze nota het verzoek om het initiatief te nemen voor landelijk

overleg binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne

De verwarring bij de reanimatie gaat om het wel of niet inzetten van first responders

burgerhulpverleners politie brandweer het wel of niet bekend zijn van NAW gegevens

van mogelijk besmette burgers al dan niet op basis van een AOL op grond van

patientengegevens van de GGD en het wel of niet of gebruiken van beschermingsmiddelen

door first responders Dit leidt thans tot inefficiente inzetten bij reanimatiemeldingen

Inzet first responders door meldkamer ambulancezorg

Binnen de veiligheidsregio s is de afstemming tussen de verschillende kolommen over de

inzet van politie en brandweer een complexe discussie Vrijdag jl is in ieder geval binnen een

van de veiligheidsregio s het bericht uitgegaan dat ergeen first responder inzet van

burgerhulpverleners politie en brandweer meergedaan zou worden indien het een

reanimatiemelding betrof op een locatie waar vermoedelijk een van COVID 19 verdachte

burger zou verblijven Na overleg met AZN is dit bericht ingetrokken

Op de website van de Hartslag Nu staat Er worden geen burgerhulpverleners meer

gestuurd naar een reanimatie adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is

Burgerhulpverleners hebben namelijkgeen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich En

Vermoed je dat er een besmetting verspreiding van Covid 19 is naar aanleiding van een

reanimatiemelding Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt

wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden Meld je

vermoedens direct bij ons via info 5 hartslagnu nr Overleg met HartslagNu heeft

vanmorgen plaats gevonden Daarbij is door HartslagNu aangegeven dat ze afgelopen dagen

hebben geconstateerd dat de aanwezige informatie over quarantaine adressen sterk wisselt

per regio

Er ontstaat een ongewenste en onacceptabele regionale variatie over de inzet van first

responders door onvoidoende afstemming op landelijk niveau
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AMBULANCEZORG

NEDERLAND

Bekend zijn van NAW gegevens van mogelijk besmette burgers

Begin maart is in de interdepartementale commissie crisisbesluitvorming op verzoek van de

Politie en burgemeesters gesproken over het delen van patientengegevens vanuit de GGD

en om deze vervolgens via de burgemeesters te kunnen delen met de meldkamers

Brandweer Politie en ambulancezorg AZN is bij deze besluitvorming niet betrokken

De hulpdiensten politie brandweer ambulances zouden door het delen van deze

informatie gefaciliteerd worden om op een juiste manier hulp te verlenen bij incidenten en

calamiteiten in de thuissituatie Op het toestemmingsformulier is dit ook toegelicht als Om

als dat nodig is goede zorg aan u te kunnen verlenen en hulpverleners te kunnen

beschermen is het van belang dat wij uw NAW gegevens naam adres en woonplaats

delen met de burgemeester en hulpdiensten waaronder de politie brandweer en

ambulances GGD GHOR Nederland heeft de directeuren van GGD en verzocht om hier

opvolging aan te geven Ondertussen is gebleken dat de opvolging niet overal is

gerealiseerd Bovendien hebben we te maken met de actuele situatie waarbij de GGD en het

nieuwe bemonsteringsprotocol volgen waarbij alleen nog hoog risicopatienten bemonsterd

worden Dit betekent dat er een heel beperkt deel van de besmettelijke patienten

daadwerkelijk in beeld is

De veronderstelling dat AOL s zicht gegeven op de locatie van alle mogelijk besmette

burgers is onjuist en leidt nu tot schijnveiligheid indien hier gebruik van gemaakt wordt bij
het inzetten van first responders en andere hulpverleners

Gebruik van beschermingsmiddelen door first responders

Gezien alle preventieve maatregelen die in het kadervan het beperken van de overdracht

van het nieuwe coronavirus zijn genomen is het begrijpelijk dat first responders zich vragen

stellen hoe zij zo veilig mogelijk hulp kunnen bieden en of zij nog wel hulp moeten bieden

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door first responders biedt hen geen

zekerheid dat er geen transmissie plaats vindt Het gebruik van een hulpmiddel zoals een

pocketmask voor het beademen van een reanimatiepatient geeft bovendien bij onjuist

gebruik bij een besmette patient een verhoogd risico op besmetting In dit geheel is de

beperkte beschikbaarheid van persoonlijke hulpmiddelen voor zorgverleners nog een

cruciaal item

Gebruik van beschermingsmiddelen doorfirst responders biedt een te beperkte inperking van

het risico op overdracht van het nieuwe coronavirus Daarbij is er landelijk een tekort aan

beschermingsmiddelen

Belang gezamenlijke afweging besluit

Het voorgaande laat zien welke enorm complexe afweging gemaakt moet worden Daar waar

we er altijd vanuit gaan dat we goede zorg kunnen leveren is nu de vraag of de risico s hierbij

voor bepaalde hulpverlenende partijen niet onevenredig groot zijn Daar waar de AOL s

bescherming moeten leveren voor hulpverleners blijkt dit in de praktijk geen waterdicht

systeem te zijn Omwille van de preventieve maatregelen bij het tegengaan van de

verspreiding van het nieuwe coronavirus en omwille van het zo optimaal mogelijk inrichten
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van de reanimatie zorgverlening is spoedoverleg noodzakelijk Met daarin ook de

betrokkenheid van onze ketenpartners zoals Hartslag nu de Nederlandse Reanimatieraad

Politie Nederland Brandweer Nederland en de GGDGHOR Nederland De vraag aan dit overleg

is hoe we als keten zo verantwoord mogelijk first responders kunnen blijven inzetten met een

zo groot mogelijke positief effect op de reanimatiepatient Dit gaat wat ons betreft dan over

het tijdelijk beperken van het handelen van de first responders wel het plaatsen van een

AED echter geen beademing en geen thoraxmassage toepassen

Met deze nota vraagt het landelijk kernteam corona ambulancezorg met daarin een

vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg
aan VWS het beoogde landelijk overleg zo spoedig mogelijk te initieren

Deze nota wordt ook toegezonden aan het OMT
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Inleiding

De epidemie met het SARS CoV 2 virus dat nu ook Nederland in voile hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot

richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct

lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol via handcontact met anderen of aanraken van

besmette oppervlakken moet voorkomen Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de

veiligheid van hulpverleners professioneel maar vooral ook niet professionele hulpverleners zoals first

responders politie en brandweer en burgerhulpverleners die door de meldkamer ambulancezorg in geval van

verdenking van een hartstilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet Ook is deze vraag van belang

indien getuigen van een collaps willen en kunnen reanimeren of daartoe worden aangezet door de centralist

van de meldkamer z g telefoon geleide reanimatie

Om deze vraag te beantwoorden moeten twee kanten worden belicht 1 De kans dat een te reanimeren

slachtoffer besmet is met het SARS CoV 2 virus de kans dat de hulpverlener dan zelf wordt besmet en wat de

gevolgen daarvan zijn de effectiviteit van eventuele beschermende hulpmiddelen pocketmasker faceshield

2 De gevolgen voor het slachtoffer indien deze niet op de gebruikelijke wijze wordt gereanimeerd met

borstcompressies en ventilaties en toepassing van de Automatische Externe Defibrillator AED voorafgaand
aan verdere ambulancehulpverlening
De Nederlandse Reanimatieraad NRR heeft primair expertise in het beantwoorden van het tweede

vraagonderdeel en maar zeer beperkt met betrekking tot het eerste vraagonderdeel In het volgende zullen wij

daarom voornamelijk vraag 2 behandelen

Reanimatie volgens de huidige richtlijn
In Nederland wordt anno 2020 door de meldkamer ambulancevervoer steeds twee ambulances ingezet

gevolgd door inzet van first responders politie en of brandweer verschillend per regio en volgens de richtlijn
van de NRR gei ndiceerd de burgerhulpverlening via HartslagNu Reanimatieonderwijs in de bevolking is al vele

jaren ingevoerd en wordt veel toegepast door personen in de nabijheid van de onwelwording of na

telefooninstructie door de meldkamer Deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat de

overlevingskans na reanimatie in Nederland tot de allerhoogsten in Europa behoort ref EuReCaTwo

Resuscitation 2020

De overlevingskans is van veel factoren afhankelijk was er een getuige van de collaps werd

omstanderreanimatie uitgevoerd wat was het eerst geregistreerde hartritme en vooral hoe snel is basale

reanimatie begonnen en hoe snel werd een eerste defibrillatie uitgevoerd
De hoge overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis in Nederland kan met zekerheid worden

verklaard door het hoge percentage patienten dat door omstanders first responders en burger hulpverleners
basale reanimatie ontvangt en met een AED wordt behandeld De sterk toegenomen overleving wordt goed

geillustreerd door de volgende grafiek Hierin is de overleving gerelateerd aan de maatregelen zoals die in

Nederland stapsgewijs sinds 2000 zijn genomen De meting in 1996 kan als basismeting worden beschouwd uit

de periode dat uitsluitend ambulancehulp werd gegeven en omstanderreanimatie slechts werd toegepast bij
50 van de gevallen Tegelijk is zichtbaar dat de totale overlevingsverbetering uitsluitend wordt verklaard

door verbeterde overleving in de groep met een z g schokbaar hartritme waarvoor de AED is ontwikkeld De

bijdrage van niet medische hulpverleners first responders burger hulpverleners en omstander reanimatie

hebben hier in hoge mate aan bijgedragen

1
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Figuur 1 Overlevingskans bij hartstilstand buiten het ziekenhuis Gegevens afkomstig van het Arrest onderzoek

gebaseerd op metingen in Noord Holland De meting uit 1996 is afkomstig van Waalewijn Resuscitation 1998

de meting uit 2001 is van van Alem BMJ 2003 de meting van 2006 van Berdowski Circulation 2011 De

metingen van 2005 tot 2014 zijn uit de continue monitoring van het Arrest onderzoek afkomstig o a

gepubliceerd door Blom Circulation 2014 Alle metingen zijn op dezelfde wijze uitgevoerd

Risico voor hulpverleners bij basale reanimatie en AED gebruik

Bij basale reanimatie is er intensief lichamelijk contact tussen het slachtoffer en de hulpverlener De

hulpverlener schudt het slachtoffer om bewusteloosheid vast te stellen draait het hoofd achterwaarts om de

ademweg vrij te maken drukt met de vlakke hand op de ontblote borstkas tijdens de borstcompressies

hartmassage en zal mond op mondbeademing toepassen conform de richtlijnen Voor het aansluiten van

de AED moet de borstkas worden ontbloot en de electroden op de blote borstwand worden aangebracht
Dit directe lichamelijke contact wekt ongetwijfeld weerstand op vooral de mond op mondbeademing en

zeker als het slachtoffer een onbekende is voor de hulpverlener minder als het een nabij familielid of vriend

betreft Desondanks blijken Nederlanders in hoge mate bereid zich hier overheen te zetten in het belang van

de levensreddende hulpverlening In de Verenigde Staten wordt aanzienlijk minder frequent basale reanimatie

uitgevoerd hetgeen deels werd verklaard door hetgegeven dat omstanders minder bereid zouden zijn de

mond op mondbeademing uit te voeren Daarom heeft de American Heart Association in 2008 besloten

hands only reanimatie te bevorderen om althans de borstcompressies wel te laten uitvoeren Het is

onduidelijk in hoeverre hierdoor uiteindelijk meer of minder levens worden gered maar het lijkt waarschijnlijk
dat bij hands only reanimatie zonder beademing de kans op ernstige cerebrale beschadiging toeneemt

Een aandachtspunt is het risico voor besmetting van de hulpverlener door een ziek geinfecteerd slachtoffer

Dit speelde vooral in de eerste jaren nadat het HIV werd ontdekt en de transmissie via wondjes en bloed bleek

te gaan Dit leidde niet tot daling van mond op mondbeademing omdat analyse aannemelijk maakte dat de

combinatie van de relatieve zeldzaamheid van het dragerschap van HIV samen met de geringe tot afwezige

hoeveelheid bloed in de mond in de praktijk het risico voor de hulpverlener uiterst gering maakte Ons is geen

geval bekend waarbij overdracht van HIV de hulpverlener ziek zou hebben gemaakt Ook besmetting door het

hepatitis virus werd gevreesd maar niet aangetoond De SARS epidemie was kort en het is ons niet bekend of

zich daarbij calamiteiten voor de hulpverlener heeft voorgedaan

De situatie bij de huidige SRS CoV 2 pandemie is anders De prevalentie van ziekte is relatief hoog velen

zullen bij een collaps nog asymptomatisch of begin symptomatisch zijn en infectieus de morbiditeit en

mortaliteit van de ziekte zijn hoog transmissie via de luchtwegen is zeer waarschijnlijk een effectieve bron van

infectie van de hulpverlener De overheid heeft vergaande maatregelen genomen met sociale isolatie fysieke

afstand wegens de grote risico s van besmetting voorkomen van groepsvorming e d

De vraag is nu of hulpverleners niet aan onacceptabele risico s worden blootgesteld als zij al dan niet in

opdracht van de meldkamer reanimaties uitvoeren De Nederlandse Reanimatieraad geeft hier een analyse

2
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van de gevolgen voor de overlevingskans na een hartstilstand als reanimatie door niet medische hulpverleners
wordt uitgevoerd

Het gevolg van beperking van reanimatiehandelingen bij een hartstilstand

Voor het beantwoorden van de vraag hoe de overlevingskans zou veranderen als reanimatiehandelingen door

first responders en of burgerhulpverleners niet meer volledig worden uitgevoerd moet een schatting
worden gemaakt van de overlevingskans onder verschillende scenario s Omdat zich een dergelijke situatie

zich nooit eerder heeft voorgedaan kunnen wij alleen op grond van analyse van de huidige hulpverlening een

antwoord geven De eerdergenoemde factoren die de overlevingskans bepalen zijn vele keren uitgebreid

onderzocht en er is in Nederland een model voor de overlevingskans ontwikkeld dat zich goed laat gebruiken
voor deze vraag De covariaten voor het model zijn bekend ref Waalewijn Resuscitation 1998 en kunnen

grafisch worden weergegeven

Gegevens van de volgende determinanten zijn in het model opgenomen

1 Eerst geregistreerde hartritme schokbaar niet schokbaar

2 Basale reanimatie toegepast evenals hettijdstip na 112 melding waarop deze is aangevangen

3 Tijdstip waarop de eerste defibrillatie plaatsvond ongeacht de vraag wie ambulance first responder

burger hulpverlener of onsite hulpverlener deze defibrillatie uitvoerde

In deze analyse gaan wij uit van de volgende gegevens gebaseerd op het eerder genoemde onderzoek

1 Ervinden in Nederland jaarlijks 8000 reanimaties plaats buiten het ziekenhuis

2 Het eerst geregistreerde hartritme is in 39 van de gevallen schokbaar

3 Basale reanimatie wordt 2 minuten na 112 melding gestart behalve bij onsite AED daarbij wordt direct met

basale reanimatie gestart

4 De overlevingskans bij een niet schokbaar ritme is onder alle omstandigheden 2

5 Indien alleen borstcompressies worden gegeven en niet beademd zal de overlevingskans in de eerste 5

minuten de lijn volgen van volledige BLS er is nog zuurstof aanwezig in het bloed in overeenstemming met de

z g electrische fase van de reanimatie en daarna geleidelijk dalen tot de lijn van geen BLS omdat de

zuurstof dan geheel verbruikt is en in toenemende mate CO2 stapelt

Met deze gegevens is uit het model af te lezen wat de overlevingskans is onder verschillende scenario s
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Figuur 2 Overlevingsmodel bij hartstilstand buiten het ziekenhuis naar Waalewijn Resuscitation 1998

Het logistische model geeft de overlevingskans weer voor verschillende combinaties van starttijd van basale

reanimatie schokbaar en niet schokbaar ritme en moment van eerste defibrillatie
A geen hulpverleners behalve ambulance en basale reanimatie door omstanders

A als A maar zonder omstanderreanimatie

B defibrillatie doorfirst responder ofburger hulpverlener ook basale reanimatie

B als B maar zonder basale reanimatie

C defibrillatie door onsite hulpverleners tevens basale reanimatie

C als C maar zonder basale reanimatie

Basic CPR basale reanimatie

Uitgaande van de gegevens uit de ARREST registratie van de patienten met een schokbaar beginritme

aangezien de pre hospitale reanimatiezorg juist op hen gericht is is een theoretische overlevingskans

uitgerekend bij het wegvallen van het burgerhulpverlenersysteem en of de first responders

Bij een schatting van het effect van het wegvallen van first responders en of burgerhulpverleners moet

rekening gehouden worden met het feit dat als een first responders of bhv ers als eerste arriveren dat

betekent dat de ambulance later aan is gekomen
In de huidige situatie zien we dat het tijdsinterval tussen aankomst van de ambulance en de le defibrillatie

ongeveer 2 8 minuten bedraagt Met deze informatie kan berekend worden na hoeveel tijd de patient een

schok had gekregen zonder first responders of BHV Als vervolgens bekeken wordt wat de overlevingskans is

bij het bijbehorende tijdsinterval tot schok kan zo een theoretische overleving berekend worden In de

tabellen hieronder en in Appendix tabellen 1 en 2 staan de berekeningen gebaseerd op de Arrest gegevens

van 2016 2017

Bij de berekeningen is uitgegaan van ongeveer 3140 reanimaties met een schokbaar beginritme per jaar 39

van 8000 reanimaties in totaal en een gemeten overlevingskans van 49 Er zijn dus in Nederland jaarlijks ca

1539 overlevenden met een schokbaar beginritme op het electrocardiogram In de tabel hieronder staan de op

Nederlandse schaal geextrapoleerde cijfers van de verschillende scenario s

Tabel 1 Berekende overleving en daling van overleving in Nederland

Scenario alleen de genoemde

hulpverleners zijn actief

Wei BLS met

ventilatie door

omstanders

Wei BLS maar

alleen borst

compressies en

geen ventilaties

door omstanders

Zonder BLS door

omstanders

Berekende overleving per jaar als de hulpverlening wordt beperkt

Alleen ambulance 1028 33 607 19 331 11

1388 44 867 28 403 13Ambulance First Responder

1271 40 843 27 430 14Ambulance Burgerhulpverlening3

Ambulance Burgerhulpverleningb 1379 44 451 14920 29

Berekende daling van overleving per jaar

932 1208Alleen ambulance 511

Ambulance First Responder 151 672 1136

Ambulance Burgerhulpverlening3 268 696 1109

Ambulance Burgerhulpverlening13 160 619 1088

Berekende daling van overleving per 3 maanden

302Alleen ambulance 128 233

Ambulance First Responder 38 168 284

Ambulance Burgerhulpverlening3 67 174 277

a geen burgerhulpverleners in de plaats van de niet ingezette first responders
b in 30 komt een burgerhulpverlener als eerste ter plaatse

4
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Uit deze analyse blijkt dat reductie van de hulpverlening op verschillende manieren leidt tot meer sterfte dan

in de huidige optimale situatie Per drie maanden de periode die als horizon wordt genoemd voor de duur

van de huidige Corona pandemie in Nederland neemt de sterfte aan hartstilstand buiten het ziekenhuis in

Nederland toe met minimaal 38 tot maximaal 302 personen per drie maanden afhankelijk van de gekozen

maatregelen Daarmee is de prijs berekend die wordt betaald door het nemen van deze maatregelen
Een advies om geen borstcompressies door burgers te laten doen voor aankomst van de ambulance heeft een

groot effect evenals het laten wegvallen van zowel first responders als de burgerhulpverlening Het

handhaven van in elk geval een van beide opties first responder dan wel burgerhulpverlening houdt de

overleving enigszins op peil vooral in combinatie met BLS door omstanders

Hiermee is niets gezegd over de risico s van besmetting door SARS CoV 2 virus en de mogelijke preventie van

morbiditeit en mortaliteit van hulpverleners die de geanalyseerde handelingen borstcompressies beademing

en aansluiten van de AED niet meer verrichten Hiervoor is expertise nodig die bij de NRR niet maar elders

RIVM wellicht wel aanwezig is Ook hebben wij geen gegevens over de mogelijke beschermende werking van

het gebruikvan eenvoudige hulpmiddelen zoals een Faceshield of een Pocketmask

Kanttekeningen bij de berekening
1 Het model is opgesteld met gegevens uit 1995 1997 Het model op zichzelf is nog steeds valide maar er zijn

wijzigingen in de behandeling bij reanimatie doorgevoerd die de overleving kunnen beinvloeden en daarmee

de calibratie van het model kunnen veranderen Denk hierbij aan wijziging in de

compressie ventilatieverhouding van 5 1 naar 30 2 toepassing van Therapeutisch Temperatuur Management

veel frequentere directe toepassing van coronaire revascularisatie De meest recente overlevingsanalyses van

het ARREST onderzoek laten inderdaad zien dat per factor de overleving ook isgestegen Daarvoor is

waarschijnlijk verantwoordelijk dat dankzij First Responders en burgerhulpverlening veel meer basale

reanimatie wordt uitgevoerd voor aankomst van de ambulance en in een compressie ventilatieverhouding
30 2 Daarom is bij de berekening niet uitgegaan van de overlevingsgetallen die in het model zijn aangegeven
maar die in het meest recente ARREST onderzoek zijn gevonden Zie voor deze berekening appendix tabellen 1

en 2 De andere verklaring van de verbeterde overleving zoals beschreven in Figuur 1 vallen juist binnen de

werking van het model zoals de introductie in verschillende toepassingen van de AED met verkorting van de

reactietijd tot reanimatie en defibrillatie

2 Het model is gebaseerd op gegevens van ARREST verzameld in Noord Holland maar is mogelijk niet

representatief voor geheel Nederland Uit een combinatieanalyse gepubliceerd door de Nederlandse

Hartstichting in 2018 blijkt dat voor andere gebieden Utrecht Twente Limburg Regio Nijmegen er wel

verschillen zijn maar het is onwaarschijnlijk dat deze verschillen belangrijke invloed uitoefenen op de

resultaten van deze analyse

Conclusie

Inperking van reanimatiehandelingen zoals ontraden van basale reanimatie niet meer inzetten van First

Responders politie brandweer en of afzien van inzet van burger hulpverleners zal leiden tottoename van

de sterfte bij hartstilstand buiten het ziekenhuis Ook een advies waarbij geen borstcompressies door

omstanders wordt gegeven en of geen beademing meer wordt gegeven voor aankomst van de ambulance zal

leiden tot forse daling van de overleving De omvang van deze toename van sterfte wordt geschat op 38 tot

302 extra sterfte per drie maanden in Nederland afhankelijk van de gekozen maatregelen

Arrest onderzoek

M T Blom

R Stieglis
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Appendix

Tabel Al Binnen ARREST gemeten responsetijden van hulpverleners en theoretische responsetijden indien de

genoemde hulpdiensten niet participeren

Mediane tijd
tussen melding
en aankomst le

ambulance

plottijd

Mediane tijd
tussen melding
en le schok

door eerst

gearriveerde

hulpverlener

Huidige situatie schokbaar n 808

Ambulance n 250 7 0 9 8

First Responder n 371 9 0 7 7

Burgerhulpverlening n 58 10A 7 9

Lokale AED n 129 8 0 4 2

Theoretische tijden ambulancehulp bij

wegvallen FR BHV systeem

Groep Ambulance n 250 7 0 9 8

Wegvallen First Responder n 371 9 0 11 8

Wegvallen Burgerhulpverlening
n 58

10 5 13 3

Wegvallen lokale AED n 129 8 0 10 8

Tabel A2 Modelmatig berekende overlevingsgetallen in relatie tot tijd tot schok voor de regio van het

ARREST onderzoek

ARREST regio Wei BLS met

ventilatie door

omstanders

Wei BLS maar

alleen borst

compressies en

geen ventilaties

door omstanders

Zonder BLS door

omstanders

Overleving per tijdsinterval tot schok

Tussen 4 en 6 min 65 55 27

Tussen 6 en 8 min 55 30 15

Tussen 8 en 10 min 40 15 12

Tussen 10 en 12 min 30 10 10

Tussen 12 en 14 min 25 9 9

Werkelijke overleving huidige situatie 399 49

Theoretische overleving

85 11265 33 156 19Alleen ambulance

223 28 104 13Ambulance First Responder 357 44

327 40 217 27 111 14Ambulance Burgerhulpverlening3

Ambulance Burgerhulpverlening13 355 44 237 29 116 14
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Doel van dit onderzoek

1 In kaart brengen hoeveel mensen met corona gerelateerde
klachten thuisblijven de intentie hebben zich laten testen en de

intentie hebben in zelfisolatie danwel quarantaine te gaan

2 Begrijpen welke mensen eerder tot naleven van deze maatregelen
bereid zijn en waarom
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Methoden beschrijvend en verklarend

• Vragenlijstonderzoek gebruik makend meting 3 en 4

• Meting 3 Intenties tot thuisisolatie testen quarantaine
• Meting 4 Test gedrag
• Meting 3 en 4 Thuisblijven bij symptomen
• Demografie gezondheidsindicatoren context gedrag psychosociale factoren

• Vragenlijstonderzoek
• Open coding waarom wel niet intentie tot testen symptomatisch ja nee

• 10 000 responses

• Kwalitatieve interviews

• 67 interviews o a over testintenties redenen
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Resultaten

Meting 3 Meting 4 Meting 3

Blijftthuis

ja 18

nee 77

5

Intentie

quarantaine

zelf besmet

Ja 95

Nee 2

3

Testintentie

Ja 28

17

Getest

Ja 18

Nee 82

Symptomatisch
11 ►

Testintentie

Nee 55

Getest

Ja 7

Nee 93

Intentie

quarantaine

huisgenoot
Ja 84

Nee 6

10

Test intentie als

Ja 68

Nee 13

20

A symptomatisch
89
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Tabel 1 Het percentage mensen met en zonder klachten dat de afgelopen week naar buiten is geweest moot

verschillende redenen

met klachten zonder klachten

naar het werk 44 9 49 6

boodschappen doen 86 9 93 3

op bezoek gaan 58 4 71

met bond of kinderen naar buiten 32 6 31 3

frisse neus halen fietsen hardlopen 73 1 81 6

mantelzorg verlenen 18 6 21 4

horeca 30 1 39 1

culturele instelling bioscoop theater 4 5 5

In groepsverband sporten 13 5 19 4

Aantal mensen 4951 44310
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Voorspellers 4 Gedrag j Thuisblijven bij symptomen odds ratio Testen bij symptomen Odds Ratio

Demografie

Blijft minder vaak binnen 0 5 0 4 0 8Alleenwonend Geen bewijs voor verband

Kinderen tot 12 jaar in huis Geen bewijs voor verband Geen bewijs voor verband

Blijft minder vaak binnen 0 6 0 5 0 8Heeft werk Geen bewijs voor verband

Laag 1 5 1 1 2 2 midden blijven vaker

thuis 1 4 1 0 1 9

Opleiding Laag midden vs hoog Geen bewijs voor verband

70 minder vaak test 0 5 0 3 1 0 dan

25 39 jaar ref andere n s

Leeftijd Geen bewijs voor verband

Geslacht vrouw Blijft vaker binnen 1 5 1 1 2 0 Laten zich meer testen 2 0 1 4 2 8

Gezondheidsindicatoren

Blijft vaker binnen 1 4 1 0 1 8 Minder vaak testen 0 7 0 5 0 9Onderliggend lijden

Tot 1 week 4 7 3 2 6 9 2 4 weken 2 1

1 3 3 3 en 4 8 weken 2 1 1 2 3 5

blijven vaker binnen dan 8 weken

2 4 weken maar niet 0 1 en 5 8 weken

vaker testen dan 8 weken 1 7 1 1 2 6

Duur klachten

Koorts benauwd vaker thuis 2 4 1 4 4 1

maar niet verkouden hoest nies vaker

thuis dan loopneus

Verkouden hoest nies 2 1 1 1 4 2 en

koorts benauwd 5 1 2 5 10 4 vaker

test dan loopneus

Type klachten
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Voorspellers J Gedrag j Thuisblijven bij symptomen odds ratio Testen bij symptomen Odds Ratio

6edragsdeterminanten

Risico percepties kans ernst Geen bewijs voor verband Geen bewijs voor verband

Response efficacy werkt het Blijft vaker thuis 1 5 1 3 1 9 Laten zich meer testen 1 5 1 2 1 8

Affectieve respons dreiging Geen bewijs voor verband Geen bewijs voor verband

injunctieve norm mening anderen

wat ik moet doen

Geen bewijs voor verband Geen bewijs voor verband

Self efficacy moeilijk makkelijk Blijft vaker thuis 1 5 1 3 1 7 Laten zich meer testen 2 4 2 0 2 9

Test intentie tjid 3 Laatzich meer testen 1 9 1 3 2 7
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Open coding Interviews Testen

• Klachten komen niet door COVID 19

hooikorts astma vaker loopneus

• Klachten al van voor corona

• Voelt niet ernstig mild geen koorts of

benauwdheid

• Nog even aankijken of mild blijft

• Weet vermoed al COVID 19 gehad te

hebben heeft geen zin

• Om zekerheid te krijgen

• Zelf of naasten risicogroep

• Willen anderen niet besmetten

• Uitslag helpt bij maatregelen treffen

quarantaine werken ja nee

• Weten of je al COVID 19 hebt gehad

Altruistische Egocentrische motieven gezondheid anderen vs zelf

Response efficacy ik kan iets zinnigs doen met de uitslag
Kennis en skills herkennen symptomen
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Overige opmerkingen

• huidige testbeleid te lang op zich heeft laten wachten

•

vragen over het na traject aan de orde als je positief getest bent Is er

daarna medische aandacht voor je iemand die in de gaten houdt hoe de

symptomen ontwikkelen of vragen kan beantwoorden of wordter

verwacht dat je alleen thuis uitziekt zonder medische controles

• mensen twijfelen of ze zich zouden laten testen bijv aangegeven dat ze als

de test positief is ze geen zin hebben thuis te blijven maar als de test

negatief is dit ervoor zorgt weer naar het werk of stage te mogen
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Mogelijke routes oplossingen

• Effectievere communicatie ondersteuning bij isolatie quarantaine

• Aanpassen adviezen
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1 Effectievere communicatie danwel beschrijving

• Kennis vaardigheden symptomen te herkennen onderscheiden

• Een klacht is al voldoende van lijstje

• Corona voelt niet anders kan je niet onderscheiden van normale verkoudheid

• Nieuwe klacht of episode verkouden vs duidelijk mijn hooikoorts of astma

• Bij start meest besmettelijk direct laten testen
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1 Effectievere communicatie danwel beschrijving

• Motivatie

• Anderen beschermen ontkrachten bestaande gewoonte eerst even aanzien

• Persoonlijk relevant kwetsbare naaste bij iemand nabij geweest

• Effectiviteit van isoleren testen Wat heb je eraan en wat voorkom je ermee
• Als positief isoleren voorkomen overdracht waarschuwen naasten

• Als negatief zekerheid verantwoordelijkheid genomen vrij om gaan staan werk etc

• Negatieve verwachtingen en associaties beperken
• Prijskaartje positieve test hoe ga ik mezelf 1 week in isolatie houden

• Prijskaartje positieve test ga ik nu mijn huisgenoten 2 weken in quarantaine houden
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1 Effectievere communicatie danwel beschrijving

• Handelingsperspectief makkelijk maken
• Wat moet je doen om jezelf te isoleren hoe hulp en ondersteuning
• Wat moet je doen om jezelf te laten testen hoe hulp en ondersteuning
• Wat moet je doen als je in quarantaine moet hoe hulp en ondersteuning

• Isolatie quarantaine levensbehoeften activiteiten plan follow up
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2 Adviezen

• Als 90 van de mensen gedragsadvies niet opvolgt wat is plan B

• ABC strategic want A doen toch de meesten niet

Bijvoorbeeld

• Als je [klachten hebt die schema triggeren] hebt dan

• Isoleer totdat klachten 24 uur over zijn
• Mocht je daar geen zin in hebben laat je dan vooral testen
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|@gmail com[^EB^] l@gmail com]10 2

10 2e

10 2e 10 2«To @rivm nl]
From

Sent Mon 3 30 2020 7 23 35 PM

Subject Fwd Politieke update 30 maart

Mon 3 30 2020 7 23 45 PMReceived

Outlook voor iOS dowuloaden

10 2e @redcross nlVan

Verzonden maandag maart 30 2020 12 24

Aan

Onderwerp Fwd Politieke update 30 maart

10 2e

10 2e | 10 2et0 2s10 2e 10 {2e

Met vriendelijke groet

10 2e

V njwilligeisinanager
District Utrecht

| ^^^^@redcross nlVan 10 2el

Verzonden Monday March 30 2020 11 35 03 AM

Aan ^^^^@redcross nl10 2e

Onderwerp Politieke update 30 maart

Beste allemaal

Hierbij weereen politieke update

Vooruitblik

Maandag 30 maart Besloten vergadering Outbreak Management Team

Dinsdag 31 maart Ministeriele Commissie Crisisbeheersing mogeliik nieuwe maatregelen bekend

Woensdag 1 opr7 Technische briefing en Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus inclusief stemmingen
Binnenland

Defensie stelt extra beademingsapparatuur beschikbaar voor ziekenhuizen

Defensie levert 25 beademingsapparaten aan ziekenhuizen door heel Nederland De levering komt bovenop een eerdere levering van

40 stuks begin vorige week

Riditlijn opvang van dak en thuisloze mensen

Dit zijn richtlijnen vanuit het ministerie VWS aangaande nachtopvang de inloopfunctie overdag gezondheidsklachten vervoer en de

veiligheid van medewerkers

Kamerbrief over gevolgen coronavirus op inburgering

Minister Koolmees stuurt een brief over de gevolgen voor inburgering in Nederland En over de maatregelen die het kabinet neemt

om deze gevolgen zoveel mogelijk op te vangen

Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 27 maart 2020

Na de wekelijkse ministerraad herhaalde premier Rutte de richtlijnen en kondigde hij aan dat het Ministeriele Commissie

Crisisbeheersing dinsdag weer bijeen komt zie onderaan de mail voor een uitleg Die zal dan onder andere besluiten wat gaan we

met al die maatregelen doen die aflopen op 6 april en dat geldt eigenlijk voor a lie maatregelen die we hebben ge nomen behalve de

vergunningplichtige en of meldingplichtige evenementen die zijn stilgelegd tot 1 juni

Verder geeft Rutte advies aan alle mensen aangezien men niet weet hoe lang het duurt Dus wat ik iedereen steeds voorhoud

jongens zorg dat je je 7 5 uur slaapt pakt zorg dat je gezond eet niet teveel drinken af en toe een frisse neus halen 1 5 meter

afstand houden

Meldpunt voor zorgmedewerkers om tekort aan beschermende middelen

Er is een meldpunt geopend voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen Het initiatief

komt van NU 91 de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden Vanuit het hele land komen signalen binnen bij

NU’91 dat er bijvoorbeeld onvoldoende mondmaskers zijn ter bescherming tegen het coronavirus Zaterdag ontving Nederland nog

van China een zending mondmaskers maar het ministerie van VWS keurde die af De vragenlijst kan tot 2 april anoniem ingevuld
worden door zorgmedewerkers De organisatie gaat de resultaten voorleggen aan het ministerie van VWS in een overleg dat

donderdag plaatsvindt
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Buitenland

Schriftelijke vragen over de impact van COVID 19 op de internationale ontwikkelingssamenwerking

17 vragen van de SP over de impact van het virus in ontwikkelingslanden Hoe effectief zijn de maatregelen van de WHO in

ontwikkelings en conflictgebieden Hoe wordt eraan gewerkt om versneld toegang tot schoon water te realiseren Is de minister

bereid om het ontwikkelingsbeleid waar mogelijk aan te passen om bestrijding van het coronavirus in ontwikkelingslanden

mede mogelijk te maken zowel met de focus op gezondheid als economische maatregelen

WHO is asked to create a voluntary intellectual property pool to develop Covid 19 products

De regering van Costa Rica heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gevraagd om een vrijwillige pool op te richten voor het

verzamelen van octrooirechten wettelijk verplichte testgegevens en andere informatie die kan worden gedeeld voor de ontwikkeling

van geneesmiddelen vaccins en diagnostiek Het verzoek tot steunen van deze COVID 19 pool zal ook naar de Nederlandse

overheid gestuurd worden Het NRK tekent deze brief mee aangezien het past in toegang voor alien tot zorg medicijnen en vaccins

tegen COVID 19 incluis En zeker toegang voor meer kwetsbare mensen {groepen landen

Kamerbrief BuZa inzake maatregelen consulaire dienstverlening tav COVID 19 uitbraak

De toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar Nederland willen reizen zijn vanaf donderdag 19 maart

aangescherpt Voor alle landen geldt minimaal kleurcode oranje alleen noodzakelijk reizen als het om Corona gaat Vakantiereizen

naar het buitenland worden hiermee afgeraden Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als

noodzakelijk verkeer Verder wordt in de brief ingegaan op het effect op de consulaire bijstand visumverlening en de impact op

moderniseringsprojecten

De voorbereidingen die getroffen werden om voor de Caribische delen van het Koninkrijk een visumplicht voor Venezolanen in te

voeren zijn uitgesteld Door de ontwikkelingen en de maatregelen die momenteel door o a Venezuela worden getroffen is invoering

van de visumplicht per 1 april om logistieke en organisatorische redenen niet haalbaar Daarom is in samenspraak met de Caribische

Koninkrijkslanden besloten om de invoering van de visumplicht voor Venezolanen tot nader order uit te stellen

Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 27 maart 2020

Tijdens de persconferentie herhaalde premier Rutte ook dat tijdens de wekelijkse ministerraad ook met de gevolmachtigde ministers

van Aruba Curasao en Sint Maarten niet alleen over de Nederlandse maar ook door de oogharen is gesproken over Saba Sint

Eustatius en Bonaire de sociaaleconomische situatie daar hoe de maatregelen uitwerken en wat iedereen in het kabinet kan doen

om het trio van Hoekstra Wiebes en Koolmees te ondersteunen

Overige aandachtspunten van de Kamer

• Antwoord op vragen over de gevolgen van coronavirus voor de culturele sector

• Beantwoording vragen over Logistieke sector krijgt steeds meer last coronavirus

• Beantwoording vragen over Coronavirus treft vooral logistiek en sierteelt hard

• Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij
• 50PLUS vragen over Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater

• 50PLUS Het melden van mogelijke coronadoden door huisartsen

Stakeholders

• Opinieartikel van Tineke Bennema historica en Esseline van de Sande psychologe Hoe moet het dan met die

vluchtelingen op Lesbos Eerst ondenkbaar maar nu toch mogelijk Ze denken aan cruiseschepen die onderdak bieden aan

vluchtelingen

ACHTERGROND

Minister Kaag bij Opl over internationale aanpak

Kaag was vrijdag te gast bij Opl Hier terugkijken vooral vanaf minuut 35

Hieronder haar belangrijkste punten
• De minister pleitte voor een meer internationale aanpak die urgentie voor de noodzaak van samenwerking moet gevoeld
worden Waarschijnlijk is dit alvast een vlucht naar voren door de minister om publieke steun te zoeken voor internationale

solidariteit

• Ze geef dat het uiteraard ontzettend belangrijk om met de situatie in Nederland bezig te zijn maar zelf momenteel ook

vooral bezig te zijn met het Buitenlandse Handel gedeelte van haar portefeuille focus op het langetermijnperspectief en hoe

we juist uit de crisis moeten komen 180 000 bedrijven zijn helemaal verbonden aan export en ze heeft samen met

staatssecretaris van Financien aan een steunpakket voor deze ondernemers gewerkt

Over het belong van de internationale aanpak
• Situatie in Afrika is een enorm punt van zorg neem het mee kijkend naar de positie van Nederland in de wereld Door SG

van de VN heeft een terechte oproep gedaan dat er een humanitaire ramp dreigt binnen een al kwetsbare wereldbevolking en

de economische gevolgen van corona zijn dusdanig dat juist die landen getroffen worden
• Vanuit een moraliteit {zorg voor kwetsbaren hier maar ook elders is er nog een verlicht eigen en Nederlands belang
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instabiliteit onveiligheid economische verstrengeling met elkaar toegang tot markten in de toekomst moeten we ons ook

bezig houden met een internationale aanpak We moeten dit nu internationaal regelen met het IMF Wereldbank en de EU

dan zullen we nog heel lang de gevolgen hiervan plukken
• Birtnert het budget dat ik heb kijken we riactr andere middelen We ktjken ookjuist noar hoe het op een Marshall achtige

fund aangepakt kan worden door het IMF

• Social distancing is een basisconcept dat in vluchtelingenkampen en favela s wegvalt Structurele armoede en slecht bestuur

is een giftige mengeling
• De cyclus van een aanpak van corona morgen misschien een ander virus is ook afhankelijk van de aanpak in de zwakste

schakel in de keten Wervenheid van reizen werken denken en mensen moet je ook aan de zwakste schakel werken Groot

punt van zorg Ook delen van lessen en ervaringen met ebola is belangrijk Ergens in de uitzending noemde ze ook het belang
van delen van data en informatie

• Wat kan NL doen Gaat om primaire gezondheidszorg moet je denken aan verplegers gemeenschapsinformatie veel

goede maatschappelijke organisaties uit NL doen aan bevolkingsvoorlichting was je handen etc en blijven kijken naar andere

noden Groot punt van zorg is dat de hiv patienten aan de kant worden geschoven doordat de financiering er alleen maar naar

bestrijding van corona gaat Dus we moeten blijven kijken naar de kwetsbaarheid van de mens en zorg dat de economieen niet

alleen draaiende blijven maar armoede aanpakt

Wie beslist er

Dan nog korte uitleg over de organen die de adviezen voorbereiden en nemen Of kijk dit filmpje De Lijn volgens het Nationaal

Handboek Crisisbesluitvorming isdaarin leidend De rolverdeling is namelijk deskundigen adviseren ambtenaren formuleren

mogelijke maatregelen en politici besluiten welke genomen worden Het is een drietrapsraket zodat artsen niet gaan over beleid en

politici niet gaan shoppen in wetenschappelijke gegevens

Volgorde Outbreak Management Team {medisch advies Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing maatregelen en

beleidsadvies Ministeriele Commissie Crisisbeheersing knopen doorhakken

1 Het Outbreak Management Team

• Het OMT komt bij elkaar op het moment dat bestaande draaiboeken te weinig houvast bieden bij de uitbraak van een

infectieziekte De vorige keer dat dat gebeurde was in 2009 bij de Mexicaanse griep Vanwege Covid 19 riep

de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM het OMT op 24 januari voor het eerst bij elkaar

• Het overleg is vertrouwelijk leden mogen niet uit de school klappen Of er pittige discussies waren of er leden zijn die

twijfelen aan het advies dat blijft binnenskamers Hoewel de leden zijn uitgenodigd omdat ze bestuurder of expert zijn bij een

medische vereniging of wetenschappelijk instituut spreken ze op persoonlijke titel Zo kunnen ze snel beslissen Alleen het

advies wordt openbaar
• Slechts twee van de leden van het team zijn veel in de media te zien Van Dissel is voorzitter Secretaris is

van een belangrijk onderdeel van dat centrum

• Rondom de andere leden is enige geheimzinnigheid Hun namen ontbreken op openbare stukken Een van vaste leden is in

elk geval viroloog

Medische Microbiologie Zij komt ook op tv ze schoof al eens aan bij Jinek om uitleg te geven over het virus en deed mee aan

een van de live uitzendingen van de NOS Ze doet onder andere onderzoek naar het herpesvirus
• Annelies Verbon hoogleraar infectieziekten bij Erasmus MC is lid namens de Nederlandse Vereniging voor Internist

Infectiologen Zij is onder meer gespecialiseerd in het hiv virus en het gebruik van antibiotica en treedt weinig op in de media

• Van andere vaste deelnemers is alleen bekend namens welke organisatie ze aanschuiven Volgens een woordvoerder van

het Nederlands Huisartsen Genootschap is het vertrouwelijk wie namens hen in het OMTzit Andere vaste deelnemers

komen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Amsterdam UMC en het Landelijk Overleg

Infectieziektebestrijding van de GGD s

• Naast deze vaste leden doen bij iedere vergadering andere specialisten mee afhankelijk van het onderwerp Hoe verder de

crisis zich ontwikkelt des te groter wordt de groep zo blijkt uitde adviezen die het OMT uitbrengt Bij het vorige overleg zaten

naast de vaste leden ook longartsen intensive care artsen ouderengeneeskundigen een arts microbioloog iemand van een

laboratorium en verschillende andere GGD ers RIVM medewerkers en specialisten Dat overleg vindt nu grotendeels via

inbellen plaats Zo kunnen ook de leden van het OMT voldoen aan het eigen advies houdt minstens 1 5 meter afstand van

elkaar

• Het RIVM krijgt haar info van huisartsenpraktijken en zorgverleners die verplicht zijn om alle coronagevallen te melden in

hetsysteem

10 2e

10 2s hoofd

10 2s van het Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor

2 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing
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Hierin zitten de topambtenaren van de betrokken ministeries Uiteraard het ministerie van Volksgezondheid maar ook die

van Onderwijs Infrastructuur Waterstaat Justitie Veiligheid Sociale Zaken en Economische Zaken

3 Dan is er uiteindelijk het Ministeriele Commissie Crisisbeheersing MCCb Hier zijn in elk geval aanwezig Rutte de drie

vicepremiers De Jonge Koolmees en Schouten minister Grapperhaus Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en

Veiligheid NCTV

van Defensie Bijleveld van de partij

10 2e 10 2e Vaakzijn ook Van Rijn Medische Zorg en ministeren RIVM baas

4 Ook kijkt het zogenoemde Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO met gemeentebestuurders en zorgkoepels mee naar de

uitvoerbaarheid van de adviezen Dit speelde bijvoorbeeld vorige week toen de discussie speelde rond de burgemeesters die

meer mogelijkheden wilden om in te grijpen

5 In geval van crisis is het Nationaal Crisiscentrum NCC op de zevende verdieping van het ministerie van Justitie in Den

Haag het epicentrum Op die plek monitoren medewerkers op talloze schermen nieuwsuitzendingen het verkeer op sociale

media en intern verkeer van hulpinstanties Zo is informatie steevast bij de hand

Dit benefit is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te vemietigen en de afcenderte informeren

Het Nederiandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail bericht of een te late ontvangst daarvan

This message is intended exclusivelyfor the addressee

it may contain information that is confidential

If you are not the intended recipient please notifythe sender immediately and destroy this message

The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt



371921

10 2e 10 2 10 2«To l@rivm nll
10 2e 10 2e | 101 26 10X26|@rivm nl] |@rivm nl]

10 2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 10 51 08 AM

Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Received

Impact COVID 19 op Clb activiteiten 202Q IIV PK docx

Mon 3 30 2020 10 51 09 AM

Hi 10 2e

Zie toevoeging in document

Deze droge werkzaamheden lopen ook vertraging op doordat niet lab medewerkers moeten bijspringen voor

m n initiatie uitvoering van klinisch corona onderzoek

Groet

10 2s

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 12 43

M@rivmmle 1O 20 10 2e 101 2e@rivm nl

20 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |
Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

|@ rivm nl

Hierbij het overzicht van de activiteiten die bij ons vertraging oplopen vanwege de Corona crisis

Zonder tegenbericht stuur ik dit naarl door10 2e

Groetl 10 2e

10 2e 10 2» privm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 09 23

10 2e 10 2e| 53rivm nl

10 2» 101 20| S rivm nl Srivm nl

Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Ik denk dat je in zn algemeenheid kunt stellen dat voor het meerendeel 80 van onze labactiviteiten geldt en

dat is weer 50 van de mensen dat die zga stilliggen Ook data die nodig waren voor de afronding van een paper

ed komen nu niet of vertraagd dus ook deel vd droge activiteiten ligt stil en mensen worden ook ingezet op corona

gerelateerde projecten bij ons en andere centra De labactivitieten die nog wel worden uitgevoerd zijn gelinked aan

langdurige kweken of klinische studies Schatting dat 50 600 van ons werk niet opgeleverd wordt

Dit geldt ook voor SPR projecten die zou ik expliciet benoemen die grotendeels stilliggen en werkzaamheden

verschuiven naar eind dit jaar en volgend jaar Triumph en complexa Nog een reden om bij SPR ook aan te geven

dat de gaspedaal voor het vervolgtraject er af mag

Grt

1O 20 101 20 Srivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 09 06

aEI9
HSrivmml0 10 2a 10 2e 10 2a@ rivm nl

2e 1O 20 1O 20 101 20Srivm nl Srivm nl

Subject FW deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Hoi alien

Zie hieronder kunnen wij al ongeveer inschatten welke activiteiten we nu niet kunnen doen voor VWS ivm Corona

Dat kan zijn omdat het werk zich verschoven heeft naar Corona activiteiten of omdat mensen vanuit huis minder

output kunnen genereren

Als het lukt graag deze week invullen
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2»

iC 2e 10 2e

10 2e

1D 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2«

10 2»

10 2e

10 2» I0 2e

10 2e 10 2»

Dubbe

10 2e

10 2e
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10 2» [i 10 2 1 10 2«To @rivm nl] @rivm nl]
lsieaM@rivm nl110 2e |@rivm nl]@rivm nl] m

10 2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 11 30 11 AM

Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Received Mon 3 30 2020 11 30 12 AM

10 2e l

Wij gaan nu ook een Corona studie met fretten inzetten Hierdoor loopt het project van^^^ook vertraging door

op We hebben hem hierbij nodig Dit staat al wel gedekt in het document

Het plan zou onder Cops viraal passen We doen in principe hetzelfde als we voor flu doen maar nu voor Corona

Moet dit door het iMT beoordeeld worden Ik stuur het sowieso even door

Groet

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e 10 2e 10 2»

10 2e 10 2e 10 2» 10 2»

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2b 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2 J 10 2e

Dubbel

1D 2e 101 26

10 2e 10 2e

10 2e

10 2« 10 2e 10 2e

10 2e 10 29 10 2e 101 26

Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2»

[1f 2e 10 12^10 12 10 2e 10 2e
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10 2s

10 2e105 2

105 2

105 2 5 10 2e

10 2105 2 105 2 5

10 2e 10 2e

Dubbel

10 26

10 2e
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10 2e 10 2 10 2«To l@rivm nll
10 2e 10 2e | 101 26 10X26|@rivm nl] |@rivm nl]

10 2eFrom

Sent Tue 3 24 2020 8 19 55 AM

Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Received Tue 3 24 2020 8 19 56 AM

Hoi 10 2e

• De meeste onderzoeksprojecten die bij IIV lopen inclusief lopende klinische studies met uitzondering van

Corona onderzoek draaien op een lager pitje en lopen vertraging op of zou dit nader gespecificeerd
moeten worden Veelal doordat mensen moeten bijspringen voor Corona onderzoek ofomdatnietalle

labwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden vanwege maatregelen advies thuiswerk

Input leveren voor opleveren van document voor de Gezondheidsraad ter ondersteuning van een algemene

evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma i s m en EPI10 2e

Ligt de jaarplanning 2021 wel op schema

Groet

10 2e 10 2e

10 129 101 29

101 29

10X29 10 29 103 29

10 29 10 29 101 29 10 29

10 2e 10 2e
Dubbel

10X29 10 29

10 29

[10 2e 10H26510M2s {10 29 10X29

10 29

10 29

10X29101 29

10 2e

10 29 10 29

10 2910 29 10 2e

10 2e 10 2e
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Nationaal Kernteam Gedragsexpertise NKG

COVID 19 verspreid zich snel door Nederland Beleid is om deze spreiding zoveel mogelijk te remmen om

overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen en in het bijzonder de belastbaarheid van de intensive care

units ICU Daarbij is het van belang dat iedereen de aanbevolen maatregelen uitvoert en de gedragsregels strikt

opvolgt zodat kwetsbare groepen maximaal beschermd worden Dit is niet alleen van toepassing op de korte

termijn Maatregelen en gedragsregels eventueel in aangepaste vorm zullen nog voor geruime tijd gelden

mensen zullen nieuwe gedragsregels snel moeten opvolgen en blijvende gedragsregels vol zien te houden Alleen

wanneer zoveel mogelijk mensen in Nederland zich zoveel mogelijk aan de gegeven gedragsregels houden kan de

zorg de covid 9 zorgvraag aan naast andere noodzakelijke zorg Gedragsinterventieszijn hiermee het

belangrijkste middel geworden van de overheid landelijk region aal lokaal om de pandemie te bestrijden

De belangrijkste gedragingen die cruciaal zijn bij de succesvolle bestrijding van de pandemie betreffen 1

primaire preventie van infectie zelf en anderen beschermen 2 wat men moet doen indien er vermoeden van

infectie is en 3 activiteiten om fysiek mentaal en sociaal gezond te blijven tijdens deze maatregelen

Nationaal Kernteam Gedragsexpertise

Er is in Nederland veel kennis en expertise rondom gedrag en psychologie zeker ook aangaande gedrag en

gezondheid Het doel van het NKG is om die expertise te bundelen te kanaliseren en direct beschikbaar te maken

voor het informeren en ondersteunen van beleid en overheidscommunicatie landelijk en regionaal Bijdragen

kunnen onder andere zijn

Beleid

Anticiperen effecten mogelijke beleidsmaatregelen op psychologie gedrag en maatschappij

Advisering over beleidsmaatregelen in aanvulling op voorlichting communicatie om beoogd gedrag te

bevorderen en te bestendigen

Communicatie en coordinatie

• Ondersteunen bij ontwikkelen van communicatie uitingen vanuit de landelijke en regionale overheden om

gewenste gedrag te stimuleren onder alle lagen van de bevolking

• Coordinerend orgaan voor verzoeken en aanbiedingen van externe partijen voor ondersteuning van de

Overheid bij gedragsverandering zodat communicatie teams bij ministeries worden ontlast

• Benodigde gedrag in briefing document zetten met tips voor tone of voice zodat communicatieplatforms

beroepsgroepen brancheorganisaties woordvoerders alien dezelfde lijn uitdragen als rijksoverheid nl

• Inhoudelijk adviseren en feedback geven bij voorbereiden persconferenties en andere publieksuitingen

Datave rzameling

• Met hulp van maatschappelijke partijen zoals GGD en patientorganisaties Nivell gedragsrelevante data

verzamelen onder de burgers om communicatie en beleid te helpen informeren en keuzes te maken

• Monitoring van de impact van voorlichting en beleid op gedrag real time tbv snelle aanpassingen beleid en

communicatie

Hoe werkt het Nationaal Kernteam Gedragsexpertise

Het NKG bestaat uit een kernteam van communicatie en gedragswetenschappers 3 6 die gebruik maken van een

Wetenschappelijk Schakelteam bestaand uit 10 15 hoogleraren en lectoren die specifieke

gedragswetenschappelijke expertise hebben om bij vraagstukken te helpen en adviseren Het NKG wordt

gecoordineerd en intensief ondersteund vanuit het Behavioural Insight Team BIT van het RIVM Er wordt een

basis document Gedrag bij COVID 19 opgesteld en afgeleide producten waar behoefte aan is om de kennis

breed beschikbaar te maken Bij specifieke vragen rondom communicatie en beleid zal het NKG snel schakelen en

rapid response teams opzetten van experts on vragen tijdigte beantwoorden bijvoorbeeld hoe het best

ouderen jongeren of etnische minderheden te bereiken en overtuigen Daarnaast zal het NKG ongevraagd

advies uitbrengen indien zij bepaalde problemen en kansen anticiperen Leden van de Wetenschappelijke

Schakelteams hebben toegezegd dat dit werk hun absolute prioriteit heeft en is zich er terdege van bewust dat

dingen snel moeten gebeuren
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Om dit effectief te laten werken is het belangrijk dat de NKG strategisch gepositioneerd wordt in de huidige

structuur Het voorstel is om het NKG toe te voegen aan de crisis structuur met in eerste instantie directe lijnen

met het BAO om het gedragsperspectief bij adviezen direct te benutten en met het Nationaal Kernteam

Crisiscommunicatie NKC om het in de overheidscommunicatie in te bedden Ook is een directe lijn met het

Nationaal Crisis Centrum mogelijk of juist met relevante beleidsdirecties Zie organogram hieronder

De drie leden die momenteel het kernteam vormen zijn

Prof 10 {2em

Dr RIVM

Dr 10 2e

Crisisstructuur COVID 19

Advies of besluit richting Veiligheidsregio s

t t
Minister ele Commissie

Crisisbeheersing MCCb

vertegenwoordiger namcns

veiligheidsregio’s

Interdepartementale

Commissie Crisisbeheersing
ICCb

Interde

Afstemi

partementaal

mingsoverleg

CIAO

Nationaal Crisiscentrum

IMCC

LOCC Nationaal
Nationaal Kernteam

Gedragsexpertise Landelijk Operationeel Team

Corona fLOT O
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To ldespa gov aw]

|@rivm nl]

m

Cc □

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 29 2020 2 20 28 PM

RE Updated info cases

Sun 3 29 2020 2 20 29 PM

I0 2eDag
Nee wat mij betreft zou dit alleen over het aantal positief geteste gevallen moeten gaan waarbij je kunt

overwegen om dmv gestapelde bars met kleur een onderscheid aan te brengen tussen import en lokale

verspreiding
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e I0 2e |@despa gov awFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 17

|@ rivm nlTo

• |@rivm nlCc H

Subject RE Updated info cases

Dag
Bedankt voorje
Een vraagje
Zou dit dan alleen de positieve gevallen moeten zijn of het aantal personen gestest op een dag
Laat me weten om dit aan te passen
Groeten

10 2»

| BSc

Department of Public Health Aruba

Epidemiology and Research Unit

Avicenastraat 1

Tel 5224200 ext 285

10 2e

t VG
umaaiia

10 29 |@rivm nl1From

Sent Sunday March 29 2020 7 19 AM

@despa gov awTo m

@rivm nlCc

Subject RE Updated info cases

10 2eDag

Mooi werk

Ik zou willen sugereren dat je op je tabblad Bar Charts nog een echte EPI curve opneemt vanuit de data in kolom B

Dat is nu alleen gecombineerd te zien in je eerste figuur als blauwe kolommetjes
Met vriendelijke groet

I0 2e

Arts M G Infectieziektebestrijding

Coordinator netwerk IHR Nederlands Caribische regio

LCI RIVM

Mob 10 2e
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10 2e I0 2S @despa gov awFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 16 17

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl | tgrivm nlTo fij

rivm nl

10 2e 10 2e 10 2«| 5 despa gov aw I Sdespa gov awCc

Subject FW Updated info cases

Geode morgen collega’s

Hierbij een overzicht van de positieve COVID 19 gevallen op Aruba

Hou er rekening mee dat er van 28 gevallen intake beschikbaar zijn Zodra de anderen binnen komen worden

deze in d SPSS bestand ingevoerd
Mvg

| BSc
Department of Public Health Aruba

Epidemiology and Research Unit

Avicenastraat 1

Tel 5224200 ext 285

10 2e

t VG
19L«HIIMDMig

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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Mindmaps

maatschappelijke

doorwerking angst

voor corona

De mogelijke effecten van de

tweede epidemie van COVID 19

die van angst en onzekerheid

3 1
Marnix Eysink Smeets

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Hogeschool
Inholland

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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Wat is dit

De coronacrisis kent goed beschouwd drie deelcrises Een volksgezondheidscrisis een psychologische crisis en een financieel economische crisis De

drie deelcrises beinvloeden elkaar Bij het denken over interventies en scenario s moeten de drie deelcrises daarom in hun onderlinge samenhang en

interactie worden bezien

Voor de gezondheidscrisis kunnen we putten uit epidemiologische modellen en de kennis van instances als de WHO en het RIVM Voor het omgaan

met de financieel economische crisis kunnen we putten uit de ervaring die we tussen 2008 en 2014 hebben opgedaan Voor het omgaan met de

psychologische crisis het gevolg van de tweede epidemie van corona de epidemie van angst en onzekerheid is de beschikbare kennis in het veld

nog relatief dun Terwijl het juist deze crisis is die in de samenleving de grootste doorwerking heeft

Deze notitie biedt een compact overzicht over wat uit de wetenschap bekend is over die doorwerking verdeeld over zeven aandachtsvelden Het is

work in progress mede gebaseerd op mijn vrijwel afgeronde proefschrift Understanding and addressing perceptions of security in the 21st century

aangevuld met een scan van de literatuur op de doorwerking van recente epidemieen zoals SARS en MERS In de eerdere versies ging ik vooral in op

de doorwerking op relatief korte termijn In deze versie 3 0 voeg ik daar enkele gedachten over de interventiestrategie aan toe ook maar niet alleen

gebruikmakend van de sociale kracht in de samenleving Tevens bevat deze versie een eerste doorkijkje naar effecten op de langere termijn

Updates zullen blijven volgen

Amsterdam 30 maart 2020

Marnix Eysink Smeets

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Hogeschool Inholland Rotterdam

Directeur LEV stichting Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving Amsterdam

Voor nadere informatie @inholland nl 06 53 63 68 65 Commentaar aanvullingen vragen wordt op prijs gesteld10 2e

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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Inhoud

Dynamiek van de corona angst

• Veiligheidsgevoel in tijden van corona

• De angst en onzekerheid neemt door de tijd heen af tenzij

• Pandemie andere dynamiek dan een natuur ramp

Maatschappelijke effecten op zeven deelgebieden

1 Bescherming en beveiliging

2 Welzijn
3 Mobiliteit en gebruik van voorzieningen

4 Sociaal klimaat

5 Economie

6 Criminaliteit en veiligheid
7 Houding t o v bestuur en beleid

Maatschappelijke effecten nader bezien

• Complexiteitsdenken on the edge of chaos

• Het middel erger dan de kwaal

• Op langere termijn

Overig

• Nadere informatie

• Updates
• Over de auteur

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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Veiligheidsgevoel in tijden van corona

Mensen voelen zich niet onveilig wanneer er sprake is van iets wat hun welzijn kan bedreigen Ze voelen zich onveilig als zij ook nog eens het gevoel

hebben dat zij die dreiging en de gevoigen daarvan niet in voldoende mate het hoofd kunnen bieden Zelf met anderen of alleen door anderen

zoals het bestuur Door een gevoel van onveiligheid gaan mensen zich ook anders gedragen Soms is dat gewenst soms is dat ongewenst Het zijn

deze gedragsveranderingen die aan de basis staan van de maatschappelijke effecten die in deze notitie worden geschetst

Door de specifieke kenmerken van de corona pandemie is de nu ervaren bedreiging groot de ervaren controle relatief laag Normaal gesproken

vergroot sociale steun de ervaren controle de noodzaak van social distancing staat deze nu echter deels in de weg Dat betekent dat het nu nog

meer dan anders aankomt op een derde factor publiek leiderschap Ook dat geeft immers rust vertrouwen en idealiter hoop

Ervaren

Leiderschap
hoop en vertrouwen

psychologisch en moreel ankerBeeldvorming

publiek vooral

a d h v signal
events opvallende

beelden van

gebeurtenissen

Sociale steun

belangrijke
neutralisator

angstgevoelens nu

belemmerd door

social distancing

Uitwerking afhankelijk van

persoonlijke en

groepsfactoren

ErvarenErvaren

ControleDreiging
Nieuw onzichtbaar abstract als Beperkte eigen controle over risico nog

afwachten of interventies overheid zullengruwelijk ervaren gevolg meer mensen

rakend werken rvaren controle beperkt•rvaren dreiging vergroot

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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De angst en onzekerheid neemt door de tijd heen af tenzij

De publiek reactie op schokkende gebeurtenissen vertoont in het algemeen het patroon van een curve Met een snelle piek in angst onzekerheid en

shock in de eerste fase daarna een fase van nog steeds verhoogde emoties angst en onzekerheid waarin wij vooral steun zoeken bij elkaar gevolgd

door een langere periode van langzame afname Dat geldt bij eenmalige schokkende gebeurtenissen maar vaak ook bij herhaalde schokken zoals

chronisch terrorisme vervolgincidenten hebben minder impact dan de eerste Een dergelijk patroon kan met uitzonderingen zie hierna ook

verwacht worden bij de corona crisis

Allereerst zal het psychologische mechanisme van gewenning habituatie z n werk doen alles went ook dit Dat geldt nog eens extra omdat de

specifieke angst verhogende kenmerken van de corona dreiging zie vorige pagina slijten enerzijds gaan we de dreiging beter kennen en

doorgronden anderzijds raken we meer vertrouwd met wat we er wel en niet tegen kunnen doen

De emoties angst en onzekerheid zullen dus door de tijd heen langzaam verminderen Signal events kunnen dat proces versnellen of juist vertragen

Dat kunnen positieve signal events zijn zoals alleen al de aankondiging van een vaccin of medicijn Het kunnen echter ook negatieve signal events zijn

Op de korte termijn kunnen beelden van IC s die het niet meer aankunnen zo n signal event zijn ik hou er ook rekening mee dat het uit de hand lopen

van de epidemie in de V S zo n negatieve invloed op onze veiligheidsbeleving kan hebben

I

Tijd

Mogelijke ontwikkeling van de intensiteit van de publieke angst en onzekerheid rond corona

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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Pandemie andere dynamiek dan een natuur ramp

Het is verleidelijk het crisismanagement van een pandemie te bezien door de bril van een natuur ramp Er zijn zeker overeenkomsten Maar er is

ook een belangrijk onderscheid Na een natuur ramp zien we een grote saamhorigheid opkomen mensen helpen elkaar en zoeken bij elkaar ook

steun De bedreiging kwam immers van elders Bij een pandemie is deels wel dezelfde hulpvaardigheid te zien maar komt de bedreiging juist van

onszelf of beter gezegd van onze medemens Juist in het contact met elkaar in het elkaar letterlijk opzoeken schuilt het gevaar Bracha Burkle

2006 gaan zelfs zover om te zeggen dat wij evolutionair ingesteld zijn om natuurrampen gezamenlijk boven te komen maar dat pandemieen nog

te kort voorkomen om daarop evolutionair adequaat ingesteld te zijn Homo sapiens is hard wired to seek safety in numbers no to seek shelter in

places Ik weet niet of het klopt maar het is een interessante gedachte In ieder geval is het goed te realiseren dat een pandemie juist waar het

gaat om de sociale dimensie een andere dynamiek in zich draagt dan een normale ramp en in feite een bijzondere vorm van sociale onveiligheid

betreft

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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De maatschappelijke effectenzeven deelgebieden

De wetenschappelijke literatuur laat zien dat collectieve angst en onzekerheid in de samenleving doorwerkt op tal van gebieden Ik

hanteer een indeling in zeven deelgebieden zoals weergegeven in onderstaande figuur In de navolgende mindmaps geef ik een

overzicht van de verwachte doorwerking op elk deelgebied op de korte en middellange termijn De eerste versie van mindmap maakte

ikzo n twee weken geleden de actualiteit laat zien dat het verloop van de crisis in Nederland inderdaad grotendeels conform de

wetenschappelijke inzichten verloopt

1 Bescherming en beveiliging

]2 Welzijn7 Houding t o v bestuur

en beleid

Te verwachten maatschappelijke
doorwerking van de angst en onzekerheid

rond COVID 19 op zeven deelgebieden

3 Mobiliteit en gebruik
van voorzieningen

6 Criminaliteit veiligheid

\
\

4 Sociaal klimaat5 Economie

Eysink Smeets Mindmap maatschappelijke doorwerking angst voor corona versie 3 1 30 03 2020
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1 Bescherming en beveiliging

De meerderheid van het publiek zal gedragsadviezen zeker willen volgen Het bieden van concreet specifiek en duidelijk

handelingsperspectief is daarbij nodig Er zijn echter specifieke groepen die een andere bei nvloedingsstrategie vereisen sommigen

daarvan gedragen zich zelfs opzettelijk contrair Een ervaring uit de V S liet zien dat repressief optreden om sociaal hygienisch gedrag

af te dwingen bij minderheden leidde tot verminderde steun voor de interventies

22 maart nog steeds actief aanbod

sekswerkers op kinky nl
ry Brehm 1966

may directly attempt to

the freedom through
atened

have the

ctly by

Ervaring in V S afdwingen van sociaal hygienische maatregelen langs repressieve weg leidt bij
minderheidsgroepen juist tot minder steun voor navolging Pillemer et al 2015

Reactance theo

Individuals

reassert

O

engaging in the option thre

with elimination or may ha

indire
Mate van opvolging o m beinvloed

door leeftijd
opleidingsniveau

SE economische status

ethniciteit

Denial
LVB freedom restored

observing others resto

threatened freedom Miron c s

2006

a Actieve contra strategie
trolling en fakenews

Andere

belangen
w o

financiele

Definieer risicogroepen en

intervenieer gericht ook voor

voorkomen maatschappelijke

spanningen zie 4 sociaal klimaat

Clienten

ambulante

Bepaalde

groepen

jongeren juist
risicozoekend

gedrag uit stress Bravoure

© ggz

Q Imitation effect Voigt media van elders
Vertrouwt op

hogere
machten

Dak en

thuislozen©
Taalproblemen

v Hoe duidelijker en concreter de adviezen

hoe groter kans op navolging
Wordt niet

bereikt

Wil niet A Kleine groep gaat

opvolgen opzettelijk contrair

Verwacht wel verandering in

houding publiek in loop crisis
Kan niet

opvolgen

■
Meerderheid publiek voIgt

gedragsad

Minderheid hoort niet begrijpt niet

of voIgt niet opviezen

—

1 Bescherming en beveiliging

\
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2 Welzijn

Rekening moet worden gehouden met substantiate aantasting van het welzijn van specifieke deelgroepen stijging van het aantal

suicides en prevalence van PTSS Sociale steun vormt normaal gesproken een beschermende factor ten aanzien van

onveiligheidsgevoelens en andere aantasting van het welzijn maar die staat door de noodzaak van social distancing juist onder druk

Gerichte strategic geestelijke
• J j volksgezondheid risicogroepen

en suicidepreve

0 SARS 2 PTSS

SARS 2

suicides

stijging
ouderer

SARS 2 Zwangere
vrouwen

SARS 2

socia

stigmatisering
ile uitsluiting

SARS 2 dubbele reactie uit

samenleving waardering en

vermijding
SARS 2 toename

eenzaamheid en geisoleerdheid

0 FinCrisis stijging suicidesOuderen SARS 2 an

anderen

gst significante
te besmetten

Fysiek of mentaal kwetsbaren Financieel kwetsbaren
vw SARS 2 hoge werkdruk

hoge stress
CT toename drank en

Is vorm van
verdunde situatie

zorgprofessionals
drugsgebruik a

coping
Professionals gezondheidszorgHerstelde patientenKwetsbare publieksgroepenGeneraal publiek

Publieksgroepen
Professionals Professionals vitale

infrastructuur

2 Welzijn
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3 Mobiliteit en gebruik van voorzieningen

Naast de nu a] breed in de samenleving zichtbare effecten in verkeer Leisure en non food Retaitspringen hier vooral de verschuivingen

in het gebruik van de gezondheidszorg in het oog die op hun beurt weer andersoortige vervolgeffecten kunnen hebben op de

volksgezondheid Een risico om van de regen in de drup te komen

bv SARS 2 kwaliteit maternity care

ging achteruit

SARS 2 knock on

gezondheidseffecten

heldere gedragsadviezen en alternatieven voor gebruik gezondheidszorg wenselijk

H to Vermindering
aangiftegedrag

plausibelA
SARS 2 Vermijding gezondheidszorg uit angst

besmetting

voor

Q

Q Q m

Vermindering beroep op

politiezorg plausibel
Effecten op 5 Economie

Online retail neemt toe

Autoverkeer Openbaar vervoer
nog geen eerdere

ervaringen op kunnen

vinden

Off line retailHoreca toerisme

Etc PolitiezorgRetail leisureVerkeer vervoer Gezondheidszorg

3 Mobiliteit en gebruik
van voorzieningen
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4 Sociaal klimaat

Crises maken grote sociale kracht in de samenleving los ook als vorm van coping Die sociale kracht stimuleren is essentieel ook

omdat deze deels bemoeilijkt wordt door de noodzaak van social distancing Desalniettemin moet ook rekening worden gehouden met

negatieve verschijnselen zoals stigmatisering blaming en het opkomen van sociale spanningen Hou rekening met de te verwachten

fasering in sociale readies zie links in de mindmap wordt nog verder uitgewerkt

SARS 2

stigmatisering vermijding
herstelde patienten

SARS samenhang tussen angst en

vrijwilligerswerk minder angst
meer actief voor anderen

risico op hate crimes

Extra risico wanneer deze

verschillen zich

voordoen langs al

bestaande breuklijnen
SE positie etniciteit

e d

SARS 2

stigmatisering blaming
van mensen van

Chinese afkomst

Idem wanneer deze

zich ook zouden

vertalen in hogere
besmettingsgraad

M n in eerste fase veel social

sharing en sociale cohesie

als vorm van copingAnticiperen op verandering
fasen

Risco van

stigmatisering blaming
uitsluiting specifieke

groepen

Maatschappelijke

^ spanningen
niet ondenkbaar

Spannin
versch

mogelijk door

opvolgen
viezen

Opkomen van veel

sociale kracht en

onderlinge hulp

gen

illerBen nu nog bezig met hoe die

fasering er bij COVID uit zou

kunnen zien

n in

gedragsadv

Let reacties in samenleving
ij schokkende crises

verloopt in fasen

op

bij

4 Sociaal klimaat
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5 Economie

De CPB scenario s voorzien een stevige tot zeer stevige recessie met oplopende werkeloosheid en faillissementen Door de

combinatie van angst en onzekerheid enerzijds en de interventies anderzijds komen grote delen van de economie tot stilstand Horeca

leisure toerisme vallen geheel stil net als veel vormen van persoonlijke dienstverlening In de retail verschuift een deel van de

verkopen naar online Supermarkten blijven wel sterk draaien alhoewel het hamsteren na korte tijd tot stilstand komt De primaire

sector komt onder druk doordat exportmarkten wegvallen en of schaarste aan personeel ontstaat door een verminderde

beschikbaarheid van buitenlandse werknemers Dit betekent dat ook dat risico s bestaan t a v de voedselvoorziening De

kapitaalmarkt valt stil investeringen vallen stil consumenten besteden minder en hebben na enige tijd ook minder te besteden De

economische crisis gaat daarom gepaard met een financiele crisis Om dit tegen te gaan worden naar verwachting de geldpersen

aangezet waardoor inflatie een volgend risico vormt

Economische crisis Financiele crisis

Op termijn budgetten
overheid onder druk

Verdere verschra

lokaal winkelaan

ling
bod

Faillisementen Investeringen blijven uit
Geldontwaarding
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a Voedselvoorziening Al lopende verschuiving
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verkopen krijgt extra

versnelling
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belastingopbrengsten

Financieel injectie in het

door geldpersen aan te

systeem
zetten

Bedrijvigheid onder druk

Win evendheid onder druk
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istg

Individuen en bed

leningen niet

rijven kunnen

aflo
Gedeeltel

naar 01

lijke verschuiving
nline aankopen

Beurskoersen kelderenPrimaire sector

krijgt problemenPersoneelsproblemen o m door

verminderde beschikbaarheid

buitenlandse werknemers
Consumptie eerste

levensbehoeften gaat door
Overige consumptie komt

grotendeels tot staan

Financieel

systeem
o o

o ©
although SARS infected

killing around 1000 It did not lea

health impact that man

disproportionate econom

10 0

id to

000 individuals

j the devastating
y feared but a rather

ic impact Smith 2006
5 Economie
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6 Criminaliteit en veiligheid

De gelegenheidsstructuur voor criminaliteit en overlast verandert fundamenteel Dat zal een fundamentele verandering van het

veiligheidsbeeld geven Bepaalde vormen van criminaliteit zullen in de periode van social distancing sterk dalen anderen juist

stijgen Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van grootschaliger maatschappelijke onrust in de vorm van moral

panics in uitzonderlijke gevallen ook forward panics Dan is ook extra aandacht nodig voor de veiligheid van ambtsdragers

lings al beslaanOe breuklimen

IC 8 kunnen aanvoer nlet
bedrelgmg worden gezien
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7 Verhouding tot beleid en bestuur

Op dit moment is het zogenaamde raIly around the flag effect nog volop zichtbaar het verschijnsel dat het vertrouwen in

autoriteiten publiek leiderschap sterk toeneemt door als bedreigend ervaren omstandigheden Dit effect is tijdelijk en neemt

langzaam weer af Ook hier kunnen signal events invloed hebben op het vertrouwen in bestuur en beleid wat onder extreme

omstandigheden tot een leiderschapscrisis kan leiden zie o m de ontwikkelingen in de V S en Brazilie Door de relatief open

egalitaire en op dialoog gebaseerde samenleving en bestuurscultuur is de kans hierop Nederland waarschijnlijk kleiner dan in een

aantal andere landen wat echter niet betekent dat het hier geheel moet worden uitgesioten Angst en onzekerheid geeft tenslotte ook

een toegenomen draagvlak voor vergaande controle en beheersingsmaatregelen waarbij eenmaal genomen maatregelen mogelijk

weer minder makkelijk terug te draaien zijn sluipende securitisering’

TK verkiezingen 2021 ca

jaar na start crisis NL

In vervolgfasen mede

afhankelijk van vertoond

leiderschap en verloop crisis

toegenomen

technologische
mogelijkheden

Sluipende securitisering van ook

het gezondheidsbeleid
Hantering crisis de

ultieme test voor EU

Tijdelijk vergroot draagvlak
voor ingrijpende restrictieve

punitieve maatregelen

In eerste fase n

vergroot vertrouwen

in autoriteiten bestuur

a Bij ’signal events risico op

omslag in houding

Vertrouwen in EU Vertrouwen in politiek en bestuur NL Draagvlak voor beleid

7 Houding t o v bestuur en beleid
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Complexiteitsdenken on the edge of chaos

De hiervoor beschreven mogelijke doorwerkingen vormen patronen die op basis van wetenschappelijke inzichten te verwachten zijn Een aantal

daarvan werd in de afgelopen periode ook al daadwerkelijk zichtbaar Dat is wat anders dan dat zij ook voorspelbaor zijn in bijvoorbeeld tijd plaats

en omvang waarin zij zich voor kunnen doen In een situatie als deze schiet het lineaire denken waaraan we zo gewend zijn tekort Er zijn domweg

te veel variabelen van invloed die elkaar ook nog eens wederzijds op elkaar inwerken en waarvan een deel ook domweg nog niet kennen

Daarmee is maar een ding zeker dat alles onzeker is

Complexiteitsdenken kan ons dan echter wel een beetje helpen De complexiteitswetenschappen wijzen ons juist op het bestaan en de waarde van

dergelijke patronen bij het doorgronden van complexe situaties en complexe systemen Zij wijzen er ook op dat verbanden tussen bepaalde

ontwikkelingen in een complex systeem vaak niet lineair zijn maar bijvoorbeeld tipping points kennen Zodat een heel klein beetje meer van factor

A opeens een wezenlijke verandering van factor B tot gevolg kan hebben Het vervelende is alleen dat we niet precies weten waar en wanneer

deze zich voordoen we kunnen ons er alleen maar van bewust zijn dat de kans daarop bestaat Tenslotte laten de complexiteitswetenschappen

ons zien dat wanneer een complex adaptive system zoals onze samenleving is uit evenwicht raakt en als het ware on the edge of chaos verkeert

daar meestal een fasetransitie op voIgt Anders gezegd tot een nieuw evenwicht komt in een andere gedaante dan het daarvoor had Dat lijkt sterk

op wat bijvoorbeeld een geschiedkundige als Geert Mak ook constateert dat zo n crisis achteraf een breuk in de geschiedenis blijkt Maar wat het

karakter van die breuk zal zijn daarnaar blijft het op dit moment nog slechts gissen Om de gedachten te scherpen zijn hierna wel wat in onder

meer de media hierover naar voren gebrachte speculates opgenomen Maar eerst ga ik nog even in op een andere discussie over het middel

en de kwaal
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Het middel ernstiger dan de kwaal

Voor een goed begrip van de maatschappelijke doorwerking is het zaak de doorwerking van elk van de drie deelcrisis ook nog eens in samenhang

met elkaar te zien En vooral ook te denken in de effect ketens die ontstaan het ene effect lokt het volgende uit Vanuit eenzelfde manier van

denken is er de afgelopen dagen van verschillende kanten op gewezen dat onze reactie op de corona crisis disproportioneel zou zijn de

uiteindelijke vervolgschade die door onze reacties en interventies uiteindelijk zal ontstaan zou vele malen groter zijn dan de schade die we

daarmee op dit moment weten te voorkomen

is daar inderdaad veel voor te zeggen Ook uit onderzoek naar de SARS epidemie van 2002 3 komt naar

voren dat de vervolgschade in velerlei opzicht veel groter was dan de schade die met interventies werd voorkomen In de coronacrisis zullen we

zien dat behandeling van mensen met andere gezondheidsproblemen in het gedrang komt met alle nare gevolgeffecten van dien Het Door de

financiele crisis die ons te wachten staat zal het aantal suicides naar alle waarschijnlijkheid toenemen en de gezondheid en gezondheidszorg ook op

langere termijn onder druk komen En dan hebben we het alleen nog maar over keteneffecten op de volksgezondheid Ook op tal van andere

terreinen mogen dergelijke keteneffecten verwacht worden

technisch rationeel perspectielVanuit een

zoals ik in het begin van deze publicatie heb

aangegeven De specifieke factoren van de coronacrisis leiden ertoe dat onze initiele reactie per definitie disproportioneel is Dat constateerden

onderzoekers ook bij de SARS epidemie waar zij tot de conclusie kwamen dat de veiligheidsbeleving van het publiek zelfs de sleutelfactor vormt in de

beheersing van een epidemie en haar vervolgeffecten Deze beinvloedt immers niet alleen de mate waarin een succesvolle epidemiologische

beheersing van de crisis mogelijk is maar is ook de sleutelfactor waar het gaat om de impact op de economie Zij bepleitten zij dan ook om modellen

te ontwikkelen waarin epidemiologische processen worden gepaard aan de economische met de publieke risicoperceptie als centraal sleutelbegrip

Helaas heb ik dergelijke modellen tot op heden niet kunnen vinden

Onze reactie is echter volstrekt begrijpelijk wanneer we die bezien vanuit

Psychologisch gezien is het al niet onze sterkste kant om een verlies op de korte termijn waar we de consequenties al goed kunnen zien af te wegen

tegen een veel abstracter verlies op de langere termijn En dan gaat het ook nog om een

op een verstandige manier mee omgaan en de maatschappelijke discussie aangaan is lastig als we ook nog eens vol zitten van emotie angst en

onzekerheid zoals in deze fase nog het geval is Ook op dit punt speelt naar mijn mening de publieke veiligheidsbeleving weer een sleutelrol we

zullen alleen tot een betere afweging van de maatschappelijke schade op de korte en de lange termijn kunnen komen als die tot iets realistischere

proporties is teruggeveerd Zoals hiervoor beschreven is gaat dat gelukkig deels vanzelf wat nog eens geholpen kan worden door

het gaat immers over leven en dood Daarluivels dilemm
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vertrouwenwekkend leiderschap Negatieve signal events die onze emoties onderwijl weer hoog doen oplaaien kunnen we ook in dit licht niet

gebruiken

Zo bezien vind ik de keuze van het kabinet om de te maken ook vanuit massapsychologisch oogpunt

verstandig IC s die de stroom patienten niet meer aankunnen vormen immers niet alleen een humanitair drama op zichzelf De apocalyptische

beelden die we daarvan via de media ongetwijfeld tot ons zullen krijgen zullen ook onze risicoperceptie ons veiligheidsgevoel weer een paar tikken

achteruitzetten En daarmee de discussie over een ook voor de langere termijn verstandiger koers in de weg staan Het op orde brengen van de IC

capaciteit doet dus meer dan alleen dat het zet de deur open naar een koers waarin de korte en lange termijnbelangen beter met elkaar in evenwicht

worden gebracht

capaciteit van de IC s als belangrijk speerpunl
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Op de langere termijn

Wat zullen ook de macro gevolgen van deze crisis op langere termijn zijn Wat zouden we mogelijk kunnen verwachten Sociaal politiek

cultureel economisch Enkele gedachten daarover met waar mogelijk een link naar een relevante publicatie

Onzekerheid is zeker

• Niemand kan voorspellen hoe de wereld er na corona uit zal zien

• Dat is waar Toch hier overzicht van Politico van de verwachtingen van 30 denkers

RD Hoofdredactie Mudde

Politico 19 3

Geo politiek

• EU onder druk

• Doorkanteling van het leiderschap naar het oosten

• Trend naar autocratisch leiderschap zet door

o Verdergaande globalisering of omkering isolationisme en disunity’

• The end of populism Forget it

• Tijdelijke vrede in het Midden Oosten

Holtland Rachman

Harari

Guardian

Haaretz

Financieel economisch

RudingFinancieel economische crisis ernstiger dan die van 2008 2013

o Diepte en lengte afhankelijk van de duur van de coronacrisis

Doorkanteling van economische macht naar het oosten

Afscheid van het neoliberalisme

o Doorbreken van de near monopolies van Tech bv Google pharma bv Roche of

Retail Giants bv Amazon

Anders denken over productie in lagelonenlanden vs productie in eigen regio

CPB

Stevo Akkerman

FD
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Sociaal cultureel

• Hoe werkt social distancing ook op langere termijn door in onze sociale omgangsvormen en sociale cohesie

• Krijgen we een breuk in onze westerse levenshouding en levensstijl

o Met ge geemancipeerdere burgers of ondergeschiktere burgers

• Krijgt eco activisme de wind in de zeilen

• Blaming van die groepen waarop de bescherming tijdens de crisis vooral was gericht

Philip Elders

Securitiseringvan nu ook het gezondheidsbeleid

• Securitisering van nu ook het gezondheidsbeleid

• Wordt mass surveillance de norm ook bio metrisch

• Privacy onder verdere druk

Eijsvogel NRC

Harari

Grunberg

Politieke herwaardering NL

• Publieke en politieke herwaardering van de publieke sector

• Herziening van het veiligheidsbestel

o BZK en bestuur terug in het zadel

• Politiek bestuur en beleid NL

o TK verkiezingen 17 maart 2021 verschuiving in de politieke verhoudingen
■ BZK en bestuur weer in het politie zadel

Technologisch

• Riskante technologies die tijdens de crisis zijn ingevoerd niet meer terug te draaien

o Mass surveillance wordt de norm

o Technologie speelt daarin belangrijke rol

Harari

Harari

Hijink Heck
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Overige informatie

In de afgelopen dagen publiceerde ik veelvuldig over de betekenis van de angst en onzekerheid rond de corona op de aanpak op mijn eigen

website www marnixeysinksmeets com Hier zal ik ook de komende tijd frequent zaken op publiceren die bestuur en beleid mogelijk behulpzaam

kunnen zijn Ook op andere professionele media zoals bijvoorbeeld www ccv secondant nl kunt u bijdragen vinden en of verwachten

De schaarse literatuur die ik gebruik over de maatschappelijke readies tijdens epidemieen verzamel ik in een database die ik via het

freewareprogramma Mendeley gaarne deel met iedereen die hiermee geholpen is

Updates

Deze mindmap s worden elke paar dagen geupdate Wilt u de nieuwste versie ontvangen Mail @inholland nl10 2e
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publiek en de betekenis daarvan voor het veiligheids beleid
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2«i 10 2sTo | prive
ikpnmail nlT

|@kpnmail nl j @kpnmail nl]m

Cc l@kpnmail nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 23 2020 10 40 17 AM

FW pandemie in context

Mon 3 23 2020 10 40 17 AM

10 2e 10 2e |@uu nl

^|@nctv minjenv nl

| S nctv minjenv nl

From

Sent maandag 23 maart 2020 11 33

BD NCC ECO

| BD NCC ECR

Subject pandemie in context

10X2 3

10 2e

5 2e 10 2e 10 2e [@rivm nlTo

2eCc

Beste 10 2e

Ik wilde jullie nogmaals bedanken voor de input bij het schrijven van het overzichtsartikel Helaas was er bij DWDD erg weinig

ruimte om meer te zeggen over alle goede initiatieven die al door de overheid zijn genomen en a lie vormen van samenwerking

Dat viel een beetje tegen er was meer tijd toegezegd
Het goede nieuws is dat het Historisch Nieuwsblad artikel al duizenden keren is gelezen en ik er veel positieve reacties op krijg van

mensen die de historische context op prijs stellen Hierbij de link ik bedank jullie ook aan het einde

https www historischnieuwsblad nl nl artikel 51762 een pandemie is te temmen html

Veel sterkte met al jullie werkzaamheden en een goede gezondheid toegewenst

Hartelijke groet

10 2e

| Professor of History of International Relations and Global Governance | Strategic theme Institutions for

Open Societies | Department for History and Art History | Utrecht University | Drift 6 3512 BS Utrecht The Netherlands

©uu nl Iwww uu nl hum staff BAdeGraaf |

Prof DrJ

[I0 2a

Personal Assistant Ms I@uu nl10 2e 10X2

For more information on the ERC research project SECURE www uu nl securinq europe |
Visit the website of the section History of International Relations www uu nl GIB |

10 2eFrom
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L BD NCC ECO

| BD NCC ECR

@ nctv minjenv nlTo

@ nctv minjenv nlCc [n m

Subject RE concepttekst

Dagl 10 2e

Dit is echt heel erg fijn dank voor de verbeteringen en de informatie Wil je ook 10 2u bedanken

Ik heb alleen nu wel net gehoord dat ivm de toespraak van de koning vanavond om 19u precies de tijd van DWDD het historische

item verschuift naar volgende week Vanavond staat de toespraak centraal Helaas voor ons thema maar uitstel is geen afstel^
10 2g

Hartelijke groet 10 2e

10 2e Professor of History of International Relations and Global Governance | Strategic theme Institutions for

Open Societies | Department for History and Art History | Utrecht University | Drift 6 3512 BS Utrecht The Netherlands

Biuu nl Iwww uu nl hum staff BAdeGraaf |

Prof Dr

10 2e

Personal Assistant Ms 10 2 I |@uu nl10 2e

For more information on the ERC research project SECURE www uu nl securlnq europe |
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Visit the website of the section History of International Relations www uu nl GIB

BD NCC ECO |
Sent vrijdag 20 maart 2020 08 28

10 2e I0 2e @nctv minjenv nlFrom

IH 10 2e
H®u^nlTo m

10 2e| BD NCC ECR | l@nctv minienv nlCc

Subject RE concepttekst

Goedemorgen 10 2e

Nog nuttige aanvullingen opmerkingen van Arts Infectieziektebestrijding

wijzigingen zijn bijgehouden zodat je zijn opmerkingen en verbeteringen in zowel jouw basisverhaal als onze

input snel kan zien

Succes vanavond en dank voor de geboden gelegenheid om input te geven

van het RIVM De10 2e

Vriendeliike groet
10 2e

10 2e 10 2e @uu nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 19 11

Aan

■@nctv minienv nl

10BD NCC ECO ^
\ BD NCC ECR

Onderwerp RE concepttekst

@nctv minjenv nl

10 2«CC

Dag||U2Qg|dit is heel erg goede informatie lekker concreet ook veel dank

Hartelijke groet
10 2e

Professor of History of International Relations and Global Governance | Strategic theme Institutions for

Open Societies | Department for History and Art History | Utrecht University | Drift 6 3512 BS Utrecht The Netherlands

@uu nl Iwww uu nl hum staff BAdeGraaf |

Prof Dr 10 2e

10 2e

Personal Assistant Ms I@uu nl10 2« 10 2«

For more information on the ERC research project SECURE www uu nl securinq europe |
Visit the website of the section History of International Relations www uu nl GIB |

BD NCC ECO \10 2e 10 2e @nctv minjenv nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 18 55

10 2e
H®uujilTo

| BD NCC ECR | 10 2» l@nctv minienv nlCc

Subject RE concepttekst

Goedenavond 10 2e

Hieronder de eerste input op basis van de vier vragen die je aan ons voorlegde Input van RIVM voIgt nog die deel

ik z s m

Hartelijke groet
10 2e

Zoals beloofd hierbij enkele bijdragen op de vier punten

1 Plaats van experts nu

• De basis van de hele aanpak wordt gevormd door medische experts er is een outbreak management team

onder voorzitterschap van RIVM Dat wordt vervolgens besproken met de bestuurlijke partners koepels in het

Bestuurlijk Afstemmings Overleg
• Op basis van deze experts worden integrale bestuurlijke besluiten genomen altijd in afstemming met en in
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aanwezigheid van een medisch expert tot op hoogste politieke niveau Ministeriele Commissie

Crisisbeheersing MCCb zit

De IMationale Crisisstructuur is ondersteunend en uitvoerend Het Nationaal CrisisCentrum is ondergebracht
bij de NCTV en biedt informatiemanagement netwerk expertise en faciliteiten

10 2e RIVM aan tafel

2 Internationaal kennis delen

• Er is een zeer uitgebreid en intensief netwerk van medische experts Op Europees niveau wordt veel

informatie gedeeld waarin de ECDC een centrale rol vervult het Europees Centrum voor ziektepreventie en

bestrijding in Stockholm Zij voeren onder meer rapid risk outbreaks assessments uit op a lie mogelijke

gebieden vliegtuigen schepen testen Daarnaast is er natuurlijk de WHO met WHO Euro

• Daarnaast is er een uitgebreid en intensief contact tussen vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten

dagelijks is meerdere keren contact met EU Nordrhein Westfalen NRW NiederSachsen NdS en de

nationale crisiscentra van Belgie en Duitsland

• Op basis van de informatie hebben de lidstaten de vrijheid om een eigen afweging en aanpak te kiezen

tegelijkertijd wordt er daar waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken zoals inreisverbod buitengrenzen

Schengen

3 Mede en samenwerking met lokaal gezag

• De basis in ons land is een decentraal systeem decentraal gezag met Gemeentelijke Gezondheidsdiensten

GGD

• Bij ziekten die als A ziekten zijn of worden bestempeld zoals coronavirus kan de minister voor Medische

Zorg sturen zoals met de vergaande maatregelen is gebeurd waarbij het aan lokaal gezag is om er invulling
aan te geven
• Er zitten vertegenwoordigers namens het decentrale gezag de heer Bruls voorzitter van het

Veiligheidsberaad en de heer Scholten portefeuillehouder GHOR in de overleggen op nationaal niveau t b v

optimale afstemming
• er is dus een vergaande samenwerking tussen lokaal regionaal en rijk

4 Voorkomen dat arme mensen er onder lijden

• In de aanpak van het Coronavirus staat de zorg voor kwetsbare mensen centraal De essentie van de

aanpak in Nederland is het virus maximaal controleren Dat leidt tot een beheerste verspreiding onder

groepen die het minste risico lopen Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek
in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode Met deze aanpak waarin

de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen zorgen we dat de zorg het aankan Met als doel dat de

verpleeghuizen de thuiszorg de ziekenhuizen en vooral de intensive care afdelingen niet overbelast raken

Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn
• Het kabinet heeft z s m een financieel economische pakket ontworpen en bekendgemaakt ter verzachting
van de effecten die zich voordoen op plekken waar hulp het hardst nodig is met o a hulp voor zzp ers en

hypotheekbetalingen

I0 2e

Hoofd Communicatie

Eenheid Communicatie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

10 2e ■ 31707515566 secretariat

|@nctv mlnienv nl

T

M 10 2e

W http www nctv nl

Threema ID 10 2e

10 2eAanwezig op
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Van NCC NCTV nctv minjenv nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 13 15

Aan

Onderwerp FW concepttekst

10 2» BD NCC ECO j 10 2e 5 nctv minienv nl

Beste 10 2e

Zie onderstaande en bijlage

Met vriendelijke groet

Nationaal CrisisCentrum NCC

E p^ffisnrtv minveni nl

T 31 0 70 751 5151 algemeen nummer

T 31 0 70 751 5000 incident nummer

F 31 0 70 756 9500

10 2e 10 2s @uu nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 13 12

Aan NCC NCTV nctv minjenv nl

Onderwerp concepttekst

Prof Dr

Open Societies | Department for History and Art History | Utrecht University | Drift 6 3512 BS Utrecht The Netherlands

aiuu nl Iwww uu nl hum staff BAdeGraaf |

| Professor of History of International Relations and Global Governance | Strategic theme Institutions for

1Q 2e

Personal Assistant Ms 10 2e I |@uu nl10 2e

For more information on the ERC research project SECURE www uu nl securinq europe |
Visit the website of the section History of International Relations www uu nl GIB |

Dit bericht kan infoimatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en liet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tins message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for
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damage of any kind resulting from Hie risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security



372066

To |@rivm nl]iul

From

Sent

Subject
Received

MJ

Wed 3 11 2020 3 17 42 PM

RE Vraag atval afvoeren

Wed 3 11 2020 3 17 42 PM

10 2»Hoi

Er stond bij dat e e a nog onder discussie was Ik was vanmiddag bezig met een cruiseschip en heb dit dus even

niet heel scherp gevolgd cruiseschip probleem wordt overigens ook alleen maar groter dus weer een fijne dag
Het lijkt er op dat het debat op gang komt en stel voor dat deze deskundigen er samen uit gaan komen en met een

beter standpunt komen
Ik zal dat initieren

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 14 57

10 2e 10 2e |@ rivm nlTo

Subject FW Vraag afval afvoeren

Importance High

Zie hieronder

10 {2e R 10 2e @erasmusmc nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 14 46

10 2e 10 2el@gmail com

hagaziekenhuis nl

@lumc nl d @lumc nlTo [n m

| ^^3^erasmusmcml
mail com

Cc M m 10K2S

j t10 2e^B@meandermc nl

|g]@i7nrp nl icro nl

^B@tergooi nbM

elre nl a

10 2b @umcutrecht nlm m m
10 2e

10 2e |@frandscus nl Cornells Timmerman

l@slingeland nl M

[y m

31@haaglandenmc nl m
Nj m

l@slingeland nl lumc nlmm

Ml |@isala nl H

l@rijnstate nl

^B@westfriesgasthuis nl i]
^@zaansmc nl

l@asz nl |

slingeland nl j elisabeth nl

M@westfriesgasthuis nl

Bm ]@ ibz n l l 33
@amc uva nl

m m m p]m

l@alrijne nlM m M mm

10 2a |@meandermc nlm m m

de @o vi~ nl

M@franciscus nl M

|@radboudumc nl J |

m ujm

10 2em m

|@zgv nl

^|@zuyderland nl

^@erasmusmc nl u

^inie^mdcj2i I

@mumc nl

m m
m m

l 2f^B@zuvderland nlm uj

1 29 10 29|@amsterdamumc nl |@umcg nl

|@rivm nl Lieke

m M m m

|@radboudumc nl

ESfiSB@haaglandenmc nl

Subject RE Vraag afval afvoeren

^nSjdunicnJ |
^@viecuri nl

m mm

m m

Beste alien

Inmiddels staat er iets in het Infect bericht van vandaag over Afval Hier in Erasmus MC denken we dat die info niet helemaal klopt
heb het LCI gemaild om e e a nog na te kijken aan de hand van de ADR lijst 2019 waarin ook MERS en SARS niet aangeduid
stonden als dat je maskers etc als SZAzou moeten afvoeren Oftewel we zijn het met 0 2e eens

Mvg
10 2e

10 2e 10 2» @gmail comFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 22 49

@lumc nl I0 2e @lumc nlTo m

^^^@prasmusmc nl |

|@gmail com

10 2e 10 2e^hagaziekenhuism^Cc 2 m

10 2e 10 2e 10 126|@meandermc nl m |@umcutrecht nl |M 10 29
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10 2S 10 2er ra nK

^B@franciscus nl l

l@comicro nl |@erasmusmc nlm mpj

@tergooi nl B

lB@gelre nl |
jgj@haaglandenmc nl ro

|@sl ingel and nl ^^
M ^^^B@slingeland nl

aB@meandermc nl W

Ml [npj

|@slingeland nl m m pj

Ol@lumc nl l@isala nl |
|E mail ri in state nl |

|M@westfriesgasthuis nl J
^M@zaansmc nl

m m m

10 2eelisabeth nl

M@wpstfripsgasthuis nl

M@as7 nl

m

p]m

M@olvg nlQj

amc uva nl B
5reinier mdc nl |
|@mumc nl B

|@asz nl B@franciscus nl |
@radboudumc nl l

Pi

3@zgvinl |
^^^^J@zuvderland nl |

5]@erasmusmc nl B

m

2«zuyderland nl P]m

|@amsterdamumc nlPj

10 2e 10 2e|@umcg nl | |@radboudumc nl |@lumc nlPj

10 2eBflEs2M^liYm1nl |
Subject Re Vraag afval afvoeren

@haaglandenmc nl @viecuri nlMl 10 2e Ml

Gaan wij dan ook alle masks schorten op deze manier afvoeren Wat een gogantiscli BS

d0 2e

Op di 10 mrt 2020 om 16 53 sclireef | @lumc nl10X2 9

Hal 10 2a

BVF gevraagd dit neerte leggen bij

OGZafval en het inderdaad zoals je zegt niet vol te houden is

LCI omdat er discrepantie is tussen ziekenhuisafval enIk 10 2e 10 2e

Hartelijke groet

10 2e

IjHoofd Infectiepreventie Afdeling Medische Microbiologie |Leids Universitalr Medisch Centrum | E4P 059 | Postbus
5 lumc nl

RJ

1QK2S l0K2e B 0° 2e9600 | 2300 RC Leiden | 07

10 2e 10 2e @hagaziekenhuis nlFrom

Sent dinsdag lOmaart 2020 16 39

B |^^8@erasmusmc nl

W@umcutrecht nl

10 2e 10 2e 10 2el@meandermc nl1 |@meandermc nl |@gmail comTo tin

10 2s 10 2e 10 2e|@izore nl l@comicro nl erasmusmc nl

l@tergooi nl lUifiEyM@haaglandenmc nl

franciscus nlCc w 10 2e

10 2e 1QK2eMM l lumcml

^J@pairo ni [l|MfeQM@slingeland nI

^B@slingeland nl

^B@isala nl

^[@wpstfriesgasthuis nl

l@lumc nl |
l@alrijne nl

PJnj

^fl@slingeland nl mffiggj@elisa beth nl rijnstate nl

jB@asz nl liiifigQJ@zaansmc nl B
franciscus nl

P]

@meandermc nl

■ Siaszml

^B@ reinier mdc nl B1
W@amsterdamumc nl

lifityM@olvg nl B
amc uva nl ^^Q^zgSAnl

H^mumcnl^H
|@gmail com B

@jbz nlPJ PJ PJ

^B^radboudumcml
jiiifigQl@erasmusmc nl

l@radboudumc nl

PJ PJ

0 2 9zuyderland nl

l 1@umcg nl 9 2 9

10 2e 10 2e I0 2e|@lumc nl |@rivm nl |@haaglandenmc nl @viecuri nl

Subject Vraag afval afvoeren

Goedendag alien

Ik word geconfronteerd met onderstaande verzoek van mijn logistiektav afvoer van afval mail vanuit RENEWI

Dit is toch bijna niet uitvoerbaar met een stijgende incidentie en onmogelijk te betalen en m i niet zo zinvol

Wat denken jullie hierover En is hier nog iets aan te doen

Groet
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1Q 2e

Even een laatste update over de afvoer van mogelijk Corona verdacht afval

• Het Ministerie van IenW geeft aan dat dit Corona virus als A—virus wordt geclassificeerd In dat

geval zal afval afkomstig van patienten moeten worden veipakt in P620 vaten

• Bij een grote uitbraak is de voonaad P620 veipakkingen in Nederland waarschijiilijk volstrekt

onvoldoende Het produceren van nieuwe vaten is geen optie omdat dit waarschijiilijk te veel tijd in beslag
zal nemen

• De ILenT heeft contact gehad met specialisten van het UMCU Vooralsnog is het besmettingsrisico
van dit afval waarschijiilijk minimaal nihil en valt nog niet in de groep van eenA virus als Ebola of Lassa

maar heeft wel bij constateiing een meldplicht

• Alleen culturen kweken veelal laboratoria met dus hoge concentraties virussen moeten onder de

regels van het ADR als A virus worden behandeld als men dit al zou afgeven maar dat is waarschijiilijk
altijd geautoclaveerd Dit betekent dat op dit moment afval van dergelijke patienten kan worden afgegeven
als zijnde gewoon SZA dus in een P621 gekeurd vat standaaid Manser Wiva of Septobox

• De betreffende vaten moeten aan 4 zijden geetiketteerd worden met dikgedrukt C van ca 100mm

hoogte dus naast het klantetiket en 6 2 zodat de vaten te lierkemien zijn

• Graag 2 dagen van te voren aanmelden indien dit vaten met SZA van Corona patienten betreft onder

vennelding van het de cassettenummer s Dit ivm de aanwezigheid van controle IL T

• De betreffende vaten als laatste in de container plaatsen zodat deze er als eerste uitgehaald kunnen
worden of een cassette alleen volledig afvullen met vaten met de vaten gekenmerkt met de C

• Afval m de standaaid P621 vaten mogen onder het bekende afvalstroomnuninier worden aangemeld
mits apart aangemeld en voorzien van de dikgednikt C van ca lOOnmi hoogte

• De transporten met deze en andere stoffen worden door IL T streng gecontroleerd op gewichten en

gesloten vaten en er zal direct verbaliserend opgetreden worden Graag liiervoor extra aandacht bij het intern

inzamelen

Dit is de laatste stand van zaken zoals dit mi bekend is Uiteraard zullen wij jullie infonneren indien er wijzigingen zijn
in de riclitlijnen

Disclaimer HagaZiekenhuis https Www haqaziekenhuis nl disclaimer e mail

10 2e

srMTD FTSAO F REshape
Canisius Wilhelm ina Hospital

adboudumc Center for infectious Diseases

2e

1Q 2e

Canisins Wilhelmina Hospital
P O Bos 9015 KHtrOI

6500 GS Nijmegen
Nijmegen The Netherlands

Tel ± JlIrQpfficej
Immobile
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Email |
Twitter gAVIPNL

l§M@gmail com

www ReflecticaisIPC Com
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10 2e

1° 2e

10 2eTo |@rivm nl]
From

Sent Sun 3 8 2020 9 10 15 AM

Subject RE voor de LCI site

Received Sun 3 8 2020 9 10 15AM

Hoi 10 2e

Heb ik niet meer gedaan even met de ploeg van vandaag opnemen

Groeten

10 2e

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 11 33

10 2a 10 2» |@ rivm nlTo

Subject FW voor de LCI site

10 2eBeste

Kan jij onderstaande tekst ajb nog even nalezen Als ik van jou akkoord ontvang plaats ik het bericht op LCI

website onder Nieuws

Alvast dank

10 2e
Groet

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent zaterdag 7 maart 2020 10 57

| 5 rivm nlTo

l 5 rivm nlCc

Subject voor de LCI site

Hoi collega s in a lie haast is het nieuwsberichtje dat we planden op de LCI site voor de richtlijngebruikers erbij ingeschoten

Enig knip en plakwerk uit de Infacts leverde dit op Denk dat dit een mooie service is aan degenen die wel intensief onze richtlijnen

gebruiken maargeen Labinfacts mogen ontvangen heel veel artsen dus

kun jij dit afstemmen met iemand en online zetten10 2s

11 0
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H 1

Richtlijnontwikkeling en Implementatie

Centrum Infectieziektebestrijding | Landelijke Coordinate InfectEeziektebestrijdlng

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MABilthoven

10J 2eT 31

10 2b @rivm nl

http www rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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10 2«To |@bona i regov com l ^@bonairegov com] |
@sintmaarten gov oralsintmaartenqov orq i l@gobiernu cw

® gmail com]
^

Dbonaireaov coml lKI^^5MB@sabaaov nrrr EMEU l@sabaaov nl1

pi @statiaaov cQmTl ^ lBlB3Wri@statiaaov com1

|@despa gov aw]

@rivm nl]

|@gobiernu cw]
10 2e 10 2sl@gmail com

bonairegov com [j
l@sintmaartengov org]

@despa gov aw [

rrn

m

Cc

From

Sent Wed 3 4 2020 9 42 14 PM

Subject FW List of guidance from ECDC and important publications on COVID 19 as of 4 March 2020

Wed 3 4 2020 9 42 14 PMReceived

Beste collega

Bijgaande mail van de ECDC geeft toegang tot een aantal nuttige documenten die guidance kunnen geven mbt

bestrijdingsmaatregelen tevens is de meest relevante literatuur beschikbaar gemaakt

Voor de geinteresseerden en als achtergrond voor policy making

Met vriendelijke groet

i

10 2e 10 2e S rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 15 41

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e|@ rivm nl |@rivm nlTo

10 2e 10 2e @rivm nl

Subject FW List of guidance from ECDC and important publications on COVID 19 as of 4 March 2020

Cc

ECDC heeft document over resources benodigd voor BCO opgesteld Handig voor het geval dat jullie moeten

verantwoorden dat dit heeeel veel tijd kost

Dear all

Please find below a list with links of all the guidance produced by the ECDC on COVID 19 since the last Weekly Digest update that

was sent on 26 February 2020

We are constantly assessing the need to update existing or produce new guidance in light of recent developments Please get in

touch if you feel there is something you would like us to consider

Please forward this widely to others you feel would benefit

ECDC outputs

• Risk assessment Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS CoV 2 increased transmission

globally fifth update

https www ecdc europa eu en publication5 data rapid risk asses5ment outbreak novel coronavirus disease 2019 covid 19

increased

What is new in this risk assessment

o Updated epidemiological data

o Description of cases and transmission reported in the EU EEA and the UK

o Findings on disease and transmissibility
o Risk to the healthcare systems in the EU EEA and the UK

o Risk to citizens from the EU EEA and UK travelling or living in areas with presumed community transmission

o Risk of widespread and sustained transmission in the EU EEA and UK in the coming weeks

o Options for preparedness and response including a proposed change in case definition
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Resource estimation for contact tracing quarantine and monitoring activities for COVID 19 cases in the EU EEA

https www ecdc europa eu en publications data resource estimation contact tracing quarantine and monitoring activities

covid 19

• Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 COVID 19 patients

https www ecdc europa eu en publications data checklist hospitals preparing reception and care coronavirus 2019 covid

19

• Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with

suspected or confirmed COVID 19 https www ecdc europa eu en publications data guidance wearing and removing

personal protective equipment healthcare settings

• Q A on COVID 19 https www ecdc europa eu en novel coronavirus china questions answers

• Dashboard COVID 19 situation worldwide interactive map https qap ecdc europa eu public extensions COVID

19 COVID“19 html

• Situation update worldwide which includes data updated daily at 08 00 CET

https www ecdc europa eu en geographical distribution 2019 ncov cases

• Weekly Communicable Disease Threats Report for 23 29 February week 9 which includes an update on 2019 nCoV

https www ecdc europa eu en publications data communicable disease threats report 23 29 february 2020 week 9

Infographic on novel coronavirus including basic information about the virus symptoms prevention and transmission

https www ecdc europa eu en publications data infographic novel coronavirus

• COVID 19 Micro learning for public health professionals

https eva ecdc europa eu totara catalog index php7catalog cat browse 16005 orderbykey text itemstyle narrow

ECDC has a dedicated page with all scientific advice publications in the link below

https www ecdc europa eu en coronavirus guidance and technical reports

All ECDC s situation updates and background on COVID 19 can be found here https www ecdc europa eu en novel coronavirus

china

In light of the rapidly evolving situation we have decided to update our risk assessment COVID 19 daily This daily update can be

found on the ECDC website here https www ecdc europa eu en current risk assessment novel coronavirus situation

Additional resources

• WHO China joint mission on Coronavirus Disease 2019 COVID 19 https www who int docs default

source coronaviruse who china ioint mission on covid 19 final report pdf

• WHO situation reports https www who int emergencies diseases novel coronavirus 2019 situation reports

• EU Healthy Gateways Interim advice for preparedness and response to cases of the 2019 nCoV acute respiratory disease

at points of entry in the European Union EU EEA Member States MS https www healthvgateways eu Novel coronavirus

Important Peer reviewed publications

• Bordi et al Eurosurveillance 27 Feb Differential diagnosis of illness in patients under investigation for the novel

coronavirus SARS CoV 2 Italy February 2020

• Okada et a I 27 Feb Early transmission patterns of coronavirus disease 2019 COVID 19 in travellers from Wuhan to

Thailand January 2020

• Guan et al N Engl J Med 28 Feb Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China

• Winichakoon et al Negative Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swab Does Not Rule Out COVID 19

• Kam et al Clin Infect Pis 28 Feb A Well Infant with Coronavirus Disease 2019 COVID 19 with High Viral Load

• Wu et a I Clin Infect Dis 29 Feb Clinical Characteristics of Imported Cases of COVID 19 in Jiangsu Province A Multicenter

Descriptive Study

• Cai et al Clin Infect Dis 1 March A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection clinical and

epidemiological features

The WHO also provides information and guidance on the outbreak of novel coronavirus here
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https www who int emergencies diseases novel coronavirus 2019

Best wishes

PHE Technical Team

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone

www ecdc europa eu

10K2e

Follow ECDC on in S

1^ ecdc
I|J 2005 2020

Confidentiality Notice
If you are not the mtended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2e 10 2To @ ASZ nl S ASZ nl]
10 2e

10X28

10X26Cc @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 1 2020 12 04 44 PM

FW {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV

Sun 3 1 2020 12 04 44 PM

In antwoord op je vraag mbt de labcondities voor bewerking van monsters voor SARS CoV 19 bijgaand een van de

eerdere labinf@ct berichten

De monsters mogen onder reguliere BSL2 condities worden bewerkt vergelijkbaar met andere respiratoire

pathogenen
Er zijn geen additionele veiligheidsmaatregelen nodig Het afval mag ook via de reguliere weg worden afgevoerd in

P621 verpakkingen voor UN 3291

Voor monsters gelden ook de reguliere verpakking UN3373 P650

Met vriendelijke groet

Infectieziektebestrijding
Bietwerk IHR Nederlands Caribische regio

LCI RIVM

Mob 0g| 10 2e

From RIVM Lab lnf@ct ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent vrijdag 17 januari 2020 18 47

10 2e 10 2e |@ rivm nl

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV

To

Bekiik online

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV

17 januari 2020

Dit is een gecombineerd |@| 10 2e @ctbericht
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Samenvatting

In de stad Wuhan in China is een cluster patienten met een pneumonie geidentificeerd waarbij

een nieuw coronavirus vastgesteld is Er zijn in China 59 patienten gemeld bij 41 van hen is het

nieuwe coronavirus gedetecteerd Het is nog niet duidelijk of het vims mens op mens

overdraagbaar is Er worden ruim 700 nauwe contacten gemonitord bij hen zijn tot nu toe geen

infecties vastgesteld Ook zijn er geen gezondheidswerkers geinfecteerd Wei zijn er twee

gezinsclusters waarbij mens op menstransmissie niet kan worden uitgesloten Buiten China in

Thailand en Japan is bij drie reizigers uit Wuhan het nieuwe coronavirus vastgesteld Het risico

op import van 2019 nCoV in Europa wordt als laag ingeschat

Bij patienten met een emstige respiratoire infectie die recent in Wuhan China zijn geweest en in

Nederland opgenomen moeten worden in het ziekenhuis kan in overleg met RIVM LCI

diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet

In dit Lab inf@ct kunt u achtergrondinformatie en specifieke laboratoriuminformatie vinden

Bericht

In de metropool Wuhan 19 miljoen inwoners in China is op 31 december 2019 een cluster van

59 patienten met een pneumonie vastgesteld met verdenking van infectie met een nieuw

coronavirus Het merendeel van de patienten heeft een link met de Huanan seafood market in

Wuhan waar vis en levende dieren worden verhandeld Bij 41 personen is een infectie met een

nieuw coronavirus hier in navolging van WHO en ECDC 2019 nCoV genoemd bevestigd op

basis van moleculaire technieken Zeven van hen zijn reeds ontslagen uit het ziekenhuis 5

personen zijn nog opgenomen en 2 personen zijn overleden

Er worden 763 nauwe contacten van de patienten opgevolgd tot op heden is hierbij geen

transmissie aangetoond Ook zijn er zijn er geen gezondheidswerkers geinfecteerd Gezien de

incubatietijd van coronavirusiinfecties in het algemeen SARS tot 10 en MERS tot 14 dagen

hadden deze infecties al kunnen optreden Wei zijn er 2 gezinsclusters vastgesteld waarbij mens

op menstransmissie niet kan worden uitgesloten Het epidemiologisch onderzoek wordt

voortgezet om een volledig beeld van de bron en eventuele mens op menstransmissie van dit

nieuwe vims te krijgen

Buiten China is ertot nu toe bij drie reizigers uit Wuhan aanwezigheid van 2019 nCoV

vastgesteld bij twee personen in Thailand en een in Japan
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Het risico op import van dit nieuwe coronavirus wordt door ECDC voor Europa als laag

ingeschat Er zijn geen directe vluchten vanuit Wuhan naar Nederland Desondanks is het

mogelijk dat er zich patienten melden met vragen over een mogelijk infectie met het nieuwe

coronavius Dan dient nauwkeurig uitgevraagd te worden waar de patient precies geweest is en

wanneer of er markten met vis of levende dieren zijn bezocht en of er contact is geweest met

patienten met een 2019 nCoV infectie Bij patienten met een ernstige respiratoire infectie die in

Nederland in het ziekenhuis opgenomen moeten worden en die 14 dagen voor aanvang van de

klachten in Wuhan China zijn geweest kan diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet

Overleg voor de indicatiestelling voor diagnostiek met RIVM LCI 030 274 7000 ook buiten

kantooruren Bij opname dient ten minste druppel en contactisolatie te worden toegepast zie

interim guidance van de WHO

Diagnostiek

2019 nCoV behoort tot het genus beta coronavirus subgenus Sarbecovirussen Tot deze groep

behoort ook het SARS CoV dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio’s voor uitbraken

zorgde Coronavimssen veroorzaken respiratoire infecties soms met een enterale component

bij mensen en dieren Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan

symptomen is dat behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus

Sequencing van het complete genoom van het 2019 nCoV in een zestal patienten heeft geleid

tot de ontwikkeling van specifieke laboratoriumtesten Het is op dit moment nog niet duidelijk wat

het optimale in te sturen materiaal is voor vaststelling van aanwezigheid van het virus en wat het

optimale moment van afname is na de eerste ziektedag

Bij in het ziekenhuis opgenomen patienten met een ernstige respiratoire infectie die recent

korter dan 14 dagen voor het ontstaan van symptomen in Wuhan zijn geweest en waarbij geen

andere ziekteverwekker is aangetoond die het ziektebeeld kan verklaren kan in overleg met

RIVM LCI moleculaire diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet

Voor laboratoriumconfirmatie zal RT PCR ingezet worden op nasopharyngeal swab sputum of

bronchoalveolar lavage BAL Deze diagnostiek zal parallel bij Erasmus MC en RIVM ingezet

worden

Met betrekking tot preventieve maatregelen bij de afname van monsters bij verdachte patienten

wordt geadviseerd minimaal het volgende te dragen

mond neus masker

handschoenen

goed afsluitende bril veiligheidsbril

Voor inzending van materialen altijd contact opnemen
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Contactgegevens

RIVM LCI 030 ook buiten kantoomren bereikbaar

Erasmus MC Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantoomren 010

10 2e

010 2e10 2e

Meer informatie

ECDC https www ecdc euroDa eu en novel coronavims china

WHO https www who int health topics coronavirus

zie hieronder ook Technical documents for novel coronavirus

RIVM https www rivm nl coronavirus nieuw coronavims in China

Auteurs Clb RIVM ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM QEBI

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM I0 2e C10 2e

KMB1 Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en leden lnf@ct

I0 2e Erasmus MC 10 2» Clb RIVM

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wijzig hier uw gegevens op uw profielpagin a

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten U kunt

in logger metuw huidige e mailadres en een

wachtwoord dat u kunt aanmaken via deze link De

redactie is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viej ^gBrivm nl
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Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

10 2e |@rivm nl

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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fl i^^^B@sabagov nl]10 2b 10 2b 10 2eTo l@gmail com mail com]

|@sintmaarten gov org]

m

1 1° Ze

10 2a

10 2e |@bonairegov com]
m

From

Sent Wed 3 4 2020 10 36 50 AM

Subject FW sitrap 29 | nieuw Coronavirus

Received

Qmaevinasanalvse COVID 19 8 30u 2Q0303 pdf

20200303 Sitrap 29 Nieuw coronavirus pdf

LCI RIVM COVID SitRep 03 03 2020 pdf

Wed 3 4 2020 10 36 50 AM

Beste collega s

Ter informatie een inkijkje zie ook de problemen rondom de persoonlijke beschermingsmiddel in Nederland Niet

om verder te verspreiden
Met vriendelijke groet

From LCI Voorwacht j
Sent woensdag 4 maart 2020 09^02
To LCI achterwachtengroep

Subject FW sitrap 29 | nieuw Coronavirus

10 2b @rivm nl

10 2b 10 2B|@rivm nl LCI voorwachtengroep |@rivm nl

Beste collega s

Hierbij de Sitreps van VWS en de LCI van gisteren

Groet 10 2e
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©rivm nl] iiqihm10 2e ||
{10 2e || 10 2b

{10 2a |i 10 [2e

tO 2e ■■■■

10 2e 10 2e C10 2eTo |@despa gov aw]
Sjrivm nll

|@despa gov aw] |@despa gov aw]Cc W

From

Sent Sat 3 28 2020 3 36 17 PM

Subject Antw Updated info cases

Received Sat 3 28 2020 3 36 18 PM

Dank KEIYS1 voor dit mooie overzicht Het is handig om ook de linelist te ontvangen van de positieve gevallen omdat er

maandag een overzichtsrapportage klaar moet worden geinaakt voor het OMT

Zouje daar het casusregister van daarvoor willen gebruiken10 2«

Groetjes 10 2S

|@despa gov awVan

Datum 28 maart 2020 om 16 16 22 CET

10 12 I0 2e

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

10 2e 10 2e @rivm nl

in despa gov aw @despa gov awCC

Onderwerp FW Updated info cases

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Geode morgen collega’s
Hierbij een overzicht van de positieve COVID 19 gevallen op Aruba

Hou er rekening mee dat er van 28 gevallen intake beschikbaar zijn Zodra de anderen binnen komen worden

deze in d SPSS bestand ingevoerd
Mvg

| BSc

Department of Public Health Aruba

Epidemiology and Research Unit

Avicenastraat 1

Tel 5224200 ext 285

10 2e

t VG
iBiiuiniHiing
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Organisatie infectieziektebestrijding

Wet Publieke

Gezondheid

MELDINGSPLICHT

0 \

Decentrale

verantwoordelijkheid

Rol Minister bij A
ziekten 17

355 gemeenten

1 1 2020

25 GGD GHOR

Sweden



372198

f

Wet Publieke Gezondheid WPG 2008

Organisatiewet wcpv

Gemeente moet een aantal taken tbv publieke gezondheid uitvoeren onder meer

Infectieziektebestrijding tuberculosebestrijding Soa HIV bestrijding

publieksvoorlichting etc en houdt daarvoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in

stand art 14 WPG met een arts gespecialiseerd in de infectieziektebestrijding art

17 WPG

Bestrijdingswet infectieziektewet

Regels voor de infectieziektebestrijding meldingsplicht maatregelen

Implementatie International Health Regulations IHR Quarantainewet

National focal point CIb Points of entry communicatie met WHO onderzoek

rapportage

10 27 2021
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Indeling ziekten en dwangmaatregelen conform de Wet PG

MERS

pokken

polio

SARS

virale

hemorragische
koortsen

COVID 19

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

gedwongen quarantaine inclusief medisch toezicht

Melding direct bij vermoeden diagnose

A

Aviaire influenza

difterie pest

rabies TB

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

Melding binnen 24 uur na vaststellen diagnose

B1

B2 o a buiktyfus
cholera hepatitis
mazelen GAS

verbod van beroepsuitoefening

Meldding binnen 1 werkdag

C o a botulisme

meningokokken
ziekte

legionellose
listeriose zika

geen dwingende maatregelen

Melding binnen een werkdag
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Wet PG verantwoordelijkheid burgemeester
en veiligheidsregio art 6 WPG

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor uitvoerina

van de algemene infectieziektebestrijding

De burgemeester draagt zorg voor bestrijding van een epidemie van een

infectieziekte behorend tot groep Bl B2 of C de voorbereiding daarop en de

toepassing van de maatregelen

De voorzitter van de veiligheidsregio zorgt voor de bestrijding van een

epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de

bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A

10 27 2021
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Wet PG verantwoordelijkheid Minister VWS

De Minister geeft leidina aan de bestrijding van groep A ziekten kan de

voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te

nemen

De Minister geeft leiding aan de bestrijding van een infectieziekte

behorend tot groep B1 of B2 indien de burgemeester van een gemeente
die het aangaat daartoe verzoekt

10 27 2021
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Aanwijzen quarantaine faciliteiten

Infectie met SARS CoV 2 valt onder voorbereiding Groep A meldingsplichtige ziekten

Bestrijding verantwoordelijkheid voorzitter veiligheidsregio

Voorbereiding verantwoordelijkheid bestuur veiligheidsregio

Thuis quarantaine heeft de voorkeur

Vorderen quarantainefaciliteit in beginsel niet aan de orde

Noodmaatregel burgermeester Gemeentewet

Financiering maatregelen bestrijding in principe gemeentelijke verantwoordelijkheid

Financiering maatregelen in opdracht van de minister in het kader van de bestrijding
van groep A ziekten ex art 62 WPG bij overschrijding gemeentelijke draagkracht in

overleg VNG met ministerie VWS over AMvB waarin voorwaarden worden opgenomen

10 27 2021
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Infectieziektebestrijding tijdens een landelijke crisis

vws

DPG GHOR

IGZ

Vereniging NL Gemeenten

GGD NL

And ere Ministeries

Bestrijdings
maatregelen

Nationaal

A A

nWi
r

OMT C Z BAO

BeleidWetenschap
fill]

Advies Bestuurlijke afweging Besluit Maatregelen

r r r r

10 27 20218
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Risico inschatting en management op

landelijk niveau

Signaleringsoverleg Afstemmingsoverleg
Responsteam

Expertadvisering in crisis het OMT

outbreakmanagement team

Bestuurlijke afweging het BAO bestuurlijk
afstemmingsoverleg

Besluit de minister VWS
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crisis situaties op landelijk niveau

☆1992 poliomyelitisuitbraak

1994 pest in India

1995 Ebola uitbraak in Zaire

1995 difterie Dordrecht

1996 rabies Alkmaar

1996 B pertussis uitbraak

1997 cluster meningokokkenziekte door menC Putten

1997 influenza A H5N1 in Hong Kong

1999 veteranenziekte Bovenkarspel

1999 landelijke mazelenuitbraak

2000 meningokokkenziekte door W135

Bron LCI

10
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2001 cluster meningokokkenziekte door menC Brabant

2001 anthrax bioterorrisme dreiging poederbrieven

2003 aviaire influenza AI H7N7

★2003 SARS

2004 lymphogranuloma venereum LGV

2004 rubella uitbraak

2005 Clostridium difficiie uitbraak

2005 v CJD

2006 MRSA in dieren

2006 deaths during seasonal flu vaccination Israel

2007 uitbraak van Q koorts
Bnon LCI

ii
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2008 uitbraak van Q koorts

2008 Marburg hemorragische koorts in NL

2009 uitbraak van Q koorts

2009 A H1N1 grieppandemie

2010 uitbraak van Q koorts

2011 bofuitbraak

2011 EHEC £ coli door fenegriekzaden

2012 meningokokkenziekte door menC in MSM

2013 landelijke mazelenuitbraak

2013 MERS

2014 Ebola

2018 meningokokkenziekte door menW

2018 advies rondom griepvaccinatie

2020 novel coronavirus nCoV
Bron LCI10 27 2021
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fWEBSITE RIVM

lr dc regioWthonin ercer uitbraak van c«n nieuwcoronavirus OcO neseautoritcdcronderzecken •

p
‘

a

op moment het ceronawrus eit debron van d« besmscingen nemen maatregeler om veidere ^r y
’

r®

fMt
a

Wijiigingsdatum 03 02 2020 | 15 08

Meer informatieIn de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus De meeste pati nten

hebben koortsen luchtwegklachten De Chineseautoriteiten onderzoeken op dit moment het

coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maauegelen om verdere verspreiding

van het virus tegen tegaan Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie

WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voorde volksgezondheid PHEIC status

uitgeroepen Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe fase

Overzicht nieuw coronavirus ECDCi®

■ Informatie van de WHO®

■» Nieuwsberieht 10januari Nieuwe longziektein china

♦ Vragen Dantwoorden nieuw coronavirus in China

Vragen antwoorden nieuw coronavirus In China

Informatie voor

professionals
Aantal patienten met nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels duizenden patienten zijn inChina Ookzijner meer

dan honderd mensen overleden a Is gevolg van het virus De meeste patienten koman uit de regioWuhan of zijn in de

regio Wuhan geweest Ook in andere lander zoals Thailand Japan de Verenigde Staten en Frankrijk is het nieuwe

coronavirus gevonden bij enkele reizigers die kortdaarvoor in de regio Wuhan waren geweest In Duitsland is het virus

aangetoond bij enkele personen die contact hebben gehad met een persoon die kort daarvoor in de regioWuhan was

geweest Officiele cijfers over het aantal patienten worden bijgehouden door ECDC en WHO

■ Informatie ICI 2019 nCoVrP

Zie ook
Symptomen nieuw coronavirus

Informatie over coronavirussenMensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten Denk aan hoesten neusverkoudheid

keelpijn of longontstekirg Dit nieuwe coronaviruswijktafvan de bekende coronavirussen die bij mensen

voorkomen
MERS virus

SARS

Besmettelijkheid
Deziekte isvan mens op mens overdraagbaar Hoe besmettelijk hetvirus precies is en hoesrel het zich verspreidt is

nietgoed bekend De WHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag totdag in kaart De komendetijd zal er

meer duidelijkworden over de besmettelijkheid
This topic in English

10 27 2021
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PUBLIEKSINFORMATI E

Kjlsinstituutvoer valbgezoiniheid

Nederlands English

RIVM Dezorg voor morgen begint vandaag

n Pubiicaties Qnderwerpen Over RIVM Internationaal

Coronavirus Nieuw coronavirusin China Vragen Dantwoorden nieuw coronavirus in China

Vragen antwoorden nieuw coronavirus in China

Wijzigingsdatum 04 02 2020109 40

In de regio Wuhan in China is er een uitbraakgaande van

Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere

verspreiding van het virus tegen tegaan Op 30 januari 2020 heeft deWereidgezondheidsorganisatie WHO de uitbraaktoteen Internationale

bedreiging voor de volksgezondheid PHEIC status uitge

nieuw coronavirus De este patienten hebben koorts en luchtwegklachten De

tpen Nederland isgoed voorbereid op deze nieuwefase

Nieuwcoronavirusin China

Vragen over je gezondheid

Ik ben ziek Kan dat het nieuwe coronavirus zijn
De meeste patienten met het nieuwe coronavirus komen uit de regio Wuhan ofzijn in de regio Wuhan geweest Mensen die in Nederland verkouder zijn of longklachten

hebben hoeven zichgeenzorgen temaken datze het nieuwe coronavirus hebben Zekerniet alsze niet recent in de regio Wuhan zijn geweest De kansisveel groter dat

mensen gewoongriep hebbenof een anderverkoudheidsvirus

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts

Mensen kunnen telefonisch contact opnemen met de huisarts als zij

• Koorts hebben met luchtwegklachten hoesten neusverkoudheid keelpijn of longontsteking
• En deafgelopen tweeweken in de regio Wuhan zijn geweest
• Ofdeafgelopen twee weken contact hebben gehad met een patient met het nieuwe coronavirus

10 27 2021
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Social media

RijksinsiicuuivoorVolksgerondheid

Minisurie win VolksgaondlMid
WetzijnmSporz

Heeft het nut om een mondkapje
op straat te dragen tegen het coronavirus

JL
Als iemand ziekis

kan hij geisofeerd

worden omte

voorkomen dat hij
anderen kan

besmetten

Meer weten over het nieuwe coronavirus

Kijk op rivm nl nieuwcoronavirus

w

Nee

Het coronavirus

kanzich niet

verspreiden via

de gewore post
of pakketpost

Het virus dook

voorheteerstopin
de stad Wuhan

Sindsdien verspreidt
hetzich naar

anderegebieden in

10 27 2021
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INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

Zoek in Richtlijnen Draaiboeken

Trefwoord ¥O

□ □Q3QGEUNieuw coronavirus 2019 nCoV
coronavirus

Maatregefen mo verdodite patienten en contacten 2019 nCoV Publieksinformatie

Vragen en antwoorden nieuw

coronavirus op RIVM nl
Dit document isbedoeld voorGGD’en en ziekenhuizenen is ten behoeve van hoe te handelen bij een patient met verdenking op i

infectiemet2019 nCoV Dezeinformatie verandert vaak verversen vandeappen webpagina voorgebruikwordtaanbevolen

Versiebeheer

• Eerste versie 29 01 2020

• 30 01 2020 kleine tekstuele wijzigingen
• 31 01 2020 PHEIC status per 30 januari 2020 en bijlage Arbo infact toegevoegd
• 31 01 2020 Bijlage Protocol beleid contacten 2019 nCoV toegevoegd
• 01 02 2020 aanpassing van decasusdefinitievoorwatbetrefthet inzettenvan diagnostiek bij patienten in het ziekenhuis

Bijlagen
1 Voorlopig triage en

diagnostiekalgoritme

2 Thuisisolatie

3 Arbo infact

4 Protocol beleid contacten 2019 nCoV

1 Introduetie
2019 nCoV behoort tot het genus beta coronavirus subgenus Sarbecovirussen Tot deze groep beboort ook bet SARS CoV dat in

2003 wereldwijd in verschillende regio s voor uitbraken zorgde Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties soms met een

enterale component bij mensenen dieren Het isvooralsnog niet duidelijk wat het completespectrum aan symptomen isdat

behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus Mens op mens transmissie is gemeld onder ziekenhuis of gezinscontacten Naar

veiwachting zijn dieren de bron van dit virus maar welke dieren dit zijn is tot op heden nog niet bekend en daardoor heeft men de

bron nog niet kunnen elimineren Op 30 januari 2020 heeft de WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de

volksgezondheid PHEIC status uitgeroepe

Links
ECDC

NHG dossier coronavirus

WHO situation reports

WHO overzichtspagina

InhoudUitgangspunten
In ditdocumenten de bijbehorende bijlagen zijn de gefndiceerde maatregelen bij een patient met een verdachte 2019 nCoV

infectie beschreven Het document isgeschreven voor GGD’en en ziekenhuizen

1 Introduetie

2 Meldingsplitht

3 Casusdefinitie 2019 nCoVGezien een aantal onbekendheden over de eigenschappen van het virus zijn de hier beschreven maatregelen van voorlooige aard De

maatregelen kunnen in de loop der tijd worden bijgesteld 4 Maatregelen verdachte

patienten informatie1

behandelend arts

2 Meldingsplicht
5 EpidemiologicHet vermoeden van een 2019 nCoV infectie bij een patient dient direct gemeld te worden bij de GGD van de woon of verblijfplaats

10 27 2021
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Coronavirussen humaan

SARS serious acute respiratory syndrome

2003 8360 patienten 764t 9 1 civetkat

MERS middel eastern respiratory syndrome

2013 heden 2499 patienten 861t 34 4 dromedaris

COVID 19 COrona Virus Disease 20 19

2019 heden 75 204 patienten 2 009t 2 6

Internationaal 924 patienten 3 0 3 Reservoir

vleermuis anders R0 2 2 incubatietijd 2 11 dagen

Verkoudheidsvirussen

HCoV 229 HCoV OC43 HKUl nCoV HCoV NL63 {New Haven
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oekomstr

Moeilijk te voorspellen er zijn nog veel epidemiologische data onbekend

10 2a

Er wordt gerekend aan toekomstscenarios maar ingewikkelde discussies over

ware incidentie invloed maatregelen op ontwikkeling epidemie invloed seizoen op

dit virus etc

Vaccins

10 2a

Voorbereiding op grootschalige epidemie met veel mensen in isolatie en

quarantaine lijkt momenteel aangewezen

• Nadenken over ziekenhuisbehandelcapaciteit opschaling curatieve zorg

• Vergelijk pandemische influenza H1N1 in 2009 toen was vaccin reeele optie

• Directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR aan zet

• ROAZ regio s Regionaal Overleg Acute Zorg betrekken

10 27 2021 21
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f

Met dank aan prof dr voor een deel van de dia s10 2e

Vragen

10 27 2021
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10 2» 10 2eTo @rivm nl]
I0 2eFrom

Sent

Subject
Received

Sun 3 15 2020 2 10 06 PM

RE Doorst Fwd scenario s COVID 19

Sun 3 15 2020 2 10 07 PM

Ja en de aanpassing van de casus definitie en testbeleid GGD en kunnen nu alleen nog ct doen bij positieve testen

uit de doelgroepen van het testbeleid

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 13 51

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Doorst Fwd scenario s COVID 19

To

Ja dat klopt die stond ook al als belangrijk in het eerste document Wat hier lastig in is is dat je hiermee op een

gegeven moment een maximum bereikt nl de maximum capaciteit van de GGD en Ik weet niet of dat dat ook in

het model is meegenomen

Blijft ingewikkeld
Groeten

10 2»

10 2e 10 2e l S rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 13 05

10 2e 10 2e [ o rivm nlTo

Subject RE Doorst Fwd scenario s COVID 19

Ja vooral de meerwaarde van contactwaarschuwing door GGD en die George Neven en consorte juist willen

stoppen C

10 2S 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 12 09

10 2b 10 2e S rivm nlTo

Subject RE Doorst Fwd scenario s COVID 19

Dank

Mooie rekenarij en verhelderend

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e l £ rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 10 03

10 2e 10 2e 10 2eI 5 rivm nl a rivm nlTo m

l oirivm nlCc m m

Subject FW Doorst Fwd scenario s COVID 19

10 2eGroeti

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 21 56

10 2b 10 2e 5 rivm nlTo

Subject Doorst Fwd scenario s COVID 19

Ter info de nieuwste modellen van Don

10 2e
GroetJ
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10 2e t0 2» kSvggm nlVan

Datum 14 maart 2020 om 08 56 09 CET

Aan

Onderwerp Fwd scenario s COVID 19

10 2e 10 2e ks rivm nl

Hier d^cenario s vanuit epi

Groa 10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2o 10 2e ka3rivm nlVan

Datum 13 maart 2020 om 19 08 42 CET

Aan

KopieSifigi10 26 10 2e 10 2e| 5 rivm nl

2b ksrivm nl

Onderwerp scenario s COVID 19

10] 2e
Beste

Hier zijn de berekeningen Het is het resultaat van het werk van

het document worden de figuren kort toegelicht Als er meer uitleg nodig is dan geven we dat graag

onze email adressen en telefoonnummers hebben we er bij gezet
Het zijn de eerste scenario berekeningen die er nu uit rollen Alle suggesties opmerkingen
kritiekpunten zijn welkom

^ygm|elijke groeten

[mede namens

In10 2b 10 2een

10 2e 10 2e10 2e

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

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail
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noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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10 2e || 10 2»

10 2b

in Mill i

To S rivm nl]
10 2eCc l@rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 4 2020 1 50 10 PM

RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Wed 3 4 2020 1 50 17 PM

Prima plan om vetinfact te maken

Ik lees graag mee met de Q A tenzij je al iemand van NVIC in de groep hebt natuurlijk Met name als er vragen zijn over

melden en onderzoeken van dieren

Groeten ^^^

|@rivm nl

Verzonden op woensdag 4 maart 2020 14 22

Aan

CC I

10 2e 10 2«Van

10 126

10 2e

10 126

10 2e

10 2e

@rivm nl

Snvwa nl

10 2e I0 2e @uu nl

|@rivm nl

@gddiergezondheid nl

E10 2e 10 2e

10 2e || 10 2e

10 26

10 2e

|@rivm nl @nvwa nl10 2e

110 2e |@rivm nl J10 2a

10 2e

@gddiergezondheid nl

m@rivm nl J

10 2e

10 126 ~i 10 2e

10 2e

l@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

10 2e A 10 2e |@uu nl

Hoi alien

Net even met ^^Sgesproken Zij gaat met de vetinf@ct redactie een bericht maken voor de dierenartsen Ik ga

met een klein clubje Q As voorbereiden Uiteraard zorgen wij dat eea goed is afgestemd Ik zal ook nog een reactie

geven op dit maandelijks bericht en dan zal dat worden voorgelegd aan het gehele SOZ

Groet

10 2e 10 126 @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 06

10 126 | |@ rivm nl i

|^ICDM@nvwa nl MUS^3H@nvwa nl

^|@rivm nl |
jjtfiBB@gddiergezondheid nl

|@rivm nl BH

@uu nl

|@uu nlTo m m M

26 26 10 2el@rivm nlCc

■ jUJijjm@nvwa nl mjjjjg@nvwa nl

gddiereezondheid nl

|@rivm nl |

0

|@wur nl

10 26 10 26|@rivm nlm m

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Net even met^Hgesproken We proberen zo snel mogelijk met de redactieraad van Vetinf@ct een bericht in draft

te maken gezien a lie berichten in de maak overal Dit bericht kan als basisdienenaangevuld met stukje voor

dierenasielen Dat kan ook door deze groep meegelezen worden Els zou

betrekken lijkt me prima LCI meenemen lijkt me ook van belang ivm advies voor asielmedewerkers dierenartsen

Ik heb eind van de middag contact met^H ik zal vast een voorzet maken

10 2e viroloog FD er nog bij

Gr

10 2e

@rivm nlFrom 10 2e 10 26
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Sent woensdag 4 maart 2020 13 54

2e^w@ulut] |@rivm nlTo i[i|

10 2e 10 2el@nvwa nl1 |

jBf5Jgddiergezondheid nl

nvwa nlCc m m m

[jHBSI@nvwa nl HHit
3M@gddiergezondheid nl

3nvwa nl |
aj@wur nl

10 2« 10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@ rivm nl[TO

@uu nlm

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Goed te weten Ik ben gevraagd Q As te maken voor de RIVM website Dit heb ik afgestemd met heeftH
jou dit ook aangegeven Lijkt mij inderdaad goed om ze af te stem men Hoe pakken wij dat het handigst aan

Groet

1° 2e 10 2e @uu nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 13 51

12« l@rivm nlTo

10 2el@nvwa nl1 |
B @nvminl

J nvwa nl rivm nlCc [«] m

nvwam] BHQSj@nvwa nl |
gJ@gddiergezondheid nl

|@rivm nl

rivm nlw

10 2e |@gddiergezondheid nl |@wur nl

Jrivm nl |

m

I0 2e I0 2e 10 2s|@rivm nl H

• |@uu nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Fijn dat je mij er bij betrekt want vanuit FD ontstaan ook allerlei initiatieven over nieuwsberichten en ik vind het erg

belangrijk dat deze berichten afgestemd worden

@allen vanuit FD zijn er ook allerlei deels oncontroleerbare initiatieven om nieuwsberichten op de website van DU te plaatsen Ik

probeer dit te coordineren en zo goed mogelijk af te stemmen zodat er geen tegenstrijdige berichten de wereld ingaan Ik heb net

ook al even contact gehad met 10 2e van LCI daarover

Alvast een paar snelle typo s opmerkingen van mijn kant bij het signaal

Ik denk dat er wel behoefte is aan een Vetinf@ct want er worden asielen dieropvangen benaderd om dieren van besmette

patienten opte vangen en het is goed om dierenartsen en dierverzorgers in deze centra zo goed mogelijk voor te lichten

GroetS

10 2e Dipl ECVM | Departement Biomolecular Health Sciences {Klinische Infectiologie | Faculteit

Diergeneeskunde | Universiteit Utrecht | Yalelaan 1 3584 CL Utrecht | AndroclusgetxDuw kamer W 308 | Postbus 80165 3508 TD Utrecht | 030 253 1090 |
uu nl | www uu nl vmdc

Diergene«skurtd«Univcriitcil Ulrcchl

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 13 15

10 {2e 10 2e |@uu nl

Subject FW Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

To
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Ik zie dat je niet in de mailing bent opgenomen Ter info en ik heb voorgesteld gezien alle vragen en zaken die

rondgaan bij dierenartsen om het bericht ook als input om een Vetinf@ct te maken geeft nl mooi overzicht en is

informatief vetinf@ct is nu juist hiervoor bedoeld Er gaat nu wat discussie rond wel of niet wat denk jij

Gr

I0 2e

10 2e l@nvwa nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 07 58

10 2e 10 2erivm nl l@nvwa nlTo m m

|@wur nl

10 2erivm nl |@nvwa nl |
|@rivm nl M|MgSJ^°dHigrp 7nriHhpiH nl

@rivm nl

Qj

10 2»J@gddiergezondheid nl[[i]

BB@wur nliTO m m

10 2e|@rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

@rivm nlCc m

Goedemorgen anderen

Nog een paar aanvullingen ter verduidelijking van het totale verhaal zie de bijlage

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

10 2e

NVWA Incident Crisiscentrum NVIC

Afdeiing Incident en Crisisbeheersing
Dlvisie Regie Expertise Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Cathartjnesingel 59 | 3511 GG Utrecht | 3de etage team NVIC

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

10 2eM

E mail

Website http www nvwa nl

l@nvwa nl10 2e

10 2e 10 2e \@ rivm nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 00 16

Aan

1
’10 2e 1nvwa nl rivm nl

a@nvwa nl privm nl

rivm nl |

W

|@nvwa nl l@gddiergezondheid nl

10 2e 10 2eiddiergezondheid nl l@wur nl | wur nl |@rivm nlm m m

10 2e I0 2» rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

|@rivm nlCC

Beste^^^en anderen

Mooi aangepast nog een paar opmerkingen in de versie van 10 2e

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @nvwa nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 18 38

10 2e 10 10 2srivm nl nvwa nlTo m

10 2e

M S gddiergezondheid nl

B nl |
@rivm nl ^^^^^j@gddiergezondhe id nl

|@wur nl

2e

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

10 {2e10 2s |@rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

@rivm nlCc
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Dag alien

Hierbij nog enige opmerkingen

Vriendelijke groet
10 2e

101 26

Wetenschappelijk medewerker

SIO Veterinair Microbioloog | dierenarts

Centrum Monitoring Vectoren CMV

Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 6700 HC Wageningen

5 nvwa nlE m

I

I https www nvwa nl onderwerpen muggen knutten en teken

t0 2e 10 2e privm nlVan

Verzonden dinsdag 3 maart 2020 17 45

a@nvwa nl ^B@rivm nl

rivm nl

l@nvwa nl M^]gQM@gddiergezondheid nr

l@wur nl

Aan 0

li nvwa nlM m m m

|@rivm nl |
M@gddiergezondheid nl

m W m

101 26 @rivm nlm m

10 2e 10 2e|@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

|@rivm nlCC w

Beste allemaal

Dank voor jullie feedback In de bijlage vinden jullie het aangepaste stuk Als jullie nog dingen graag aangepast
zien worden dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet

|10@nvwa^101 26From

Sent dinsdag 3 maart 2020 17 40

10 2e |@rivm nl |@nvwa nlTo

10 2e 10 2e@rivm nl l@rivmin]
m

10 26

101 26

10 26^|^jwm nl

M@gddiergezondheid nl @wu r nF ^^^^5^wurnl
|@gddiergezondheid nl

10 2s @rivm nlCc m

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Beste alien

Zie zojuist dit bericht

https www dierenarts nl 97650 2

Dierenarts die vanavond uitleg geeft bij Jeugd journaal

GroetenriMTEEll

10 2e 101 26 @rivm nlVan

Verzonden op dinsdag 3 maart 2020 17 30

Aan l@rivnLnl BE@nvwa nl 10 2e

rivm nl Tivm nl I

|@gddiergezondheid nl hjjiKH3J@wur nl
1

m 0 1

B@nvwa nl I

|@wur nl ^B
|@gddiergezondheid nl1

H iwwa nlitj

@rivm nlCC
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Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Hi alien

Hierbij mijn aanvullingen in hetstukje van lilfliEQi Mooi overzicht en informatief Kan ook wel als vetinfect dienen

als het moet

Groeten

10 2e

M 10 2e gnvwa nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 16 52

101 26 10 2e|grivm nl I grivm nlTo

10 26

g nvwa nl j_W
wur nl H

lgrivm nl

ggddiergezondheid nl

m m 0

10 2eggddiergezondheid nl

| Mgnvwa nl

gwur nl1i

l [T]

grivm nlCc

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Goedemiddag alien

KUH §]en mijzelf hebben mede ahv OIE informatieIn de bijlage de bijdrage van de NVWA opgesteld met 10 2e

Met vrlendelijke groet

10 2e 10 2e

10K2o

NVWA Incident Crisiscentrum NVIC

Afdefing Incident en Crisisbeheersing
Dlvisie Regie Expertise Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Catharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht | 3de etage team NVIC

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

|10 2eM

E mail

Website http www nvwa nl

l@nvwa nl10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlVan

Verzonden dinsdag 3 maart 2020 16 13

Aan 10 2e 10 2e|grivm nl |grivm nl

10 2e^|gj2vm_Lnl |
[ddiergezondheid nl

^Bgnvwa nb

pBgnvwa nl

|gwur nl

[ggddiergezondheid n 11uj

@wur nl |U|

101 26 grivm nlCC

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Beste collega s

In de bijlage mijn feedback Het belangrijkste is volgens mij om met de woorden van de OIE nav de casus te

gebruiken There is no evidence that dogs play a role in die spread of this human disease or that they become sick

Further studies are needed to understand if and how different animals could be affected by COVID 19 virus The OIE will

continue to provide updates as new information becomes available

Daarom is mijn voorstel om het bij het eerste stuk met bovenstaande duidelijke conclusie te houden

Ik zie graag nog een nieuwe versie

Groet 10 2e
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10 2e 10 2S grivm nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 14 26

To

Subject Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Ter aanvulling De informatie is alleen nodig in geval er vragen over komen

t0 2» 10 2s @rivm nlVan

Verzonden op dinsdag 3 maart 2020 14 01

MiSrivm nl ItMIKDM

@gddiergezond heid nl

I2e 10 2« |@ rivm nl ] ^B@nvwa nl

l@wur nl

Aan m 6 m

l@nvwa nl l

wui\nl
i ^B

k5 flddiergezondheid nl |m fij

l@nvwa nl
1

@nvwa nlrn m m

@rivm nlCC m m

Onderwerp Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

10 2» VBeste

Van B
en

g|begreep ik dat er morgen een debat plaatsvindt met de minister over het coronavirus We gaan proberen
om het signaal vanuit het SOZ daarom zo snel mogelijk af te maken In de bijlage heb ik het concept bijgevoegd
van

voorzien

Alvast hartelijk dank

en mij Zouden jullie het z s m willen doorlezen en van feedback het liefst met track changes willen10 2e

Met vriendelijke groet

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

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

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

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

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

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

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

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

are requested to inform the sender and delete the message

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

risks inherent in the electronic transmission of messages

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

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die ve

elektronisch verzenden van berichten

This messa

sender an

oegezonden wordt u verzocht dat aan de

srband houdt met risico s verbonden aan het

ge may contain information that is not intended for

id delete
you If you are not the addressee or if this messa

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

was sent to

erent in the

l by mistake
ctronic transm

uested to inform the

essages

ge

inh

you

elec
you are req

lission of m

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

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

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag



372306

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
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are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonde

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke a

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

wordt u

ook die

en

ard

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

requested to info

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakeli jkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

Tins message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if tins message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete die message
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from die

risks inherent in die electronic transmission of messages
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lMUflHBM@nvwa nll 10 2e 10 2eTo l@rivm nl]
rivm nl

10 2e 10 2eCc irivm nl] rivm nl]
|@gddierqezondheid nJJB@nvwa nl]

|@wur nl[
M@rivm nl1

iddiergezon dheid nlm m RJ

|@rivm nl]jwur nl] l@rivm nl]

[@uu nl]

10K2e 10K2eE

1 1 m

10X26From

Sent Wed 3 4 2020 1 37 41 PM

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Received Wed 3 4 2020 1 39 33 PM

10 2» van KNMvD zitook in redactieraad van vetinfect

Er waren overigens gisteren meer TV optredens vanuit veterinair o a

Gezelschapsdieren KNMvD

10 2e in EditieNL en dierenarts voorzitter cluster

| in jeugdjournaal

10 2e 10 2e @nvwa nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 31

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

l@uu nl

2» 10 2sH@riym nl

B@gddiergezondheid nl
L^^^^|@rivm nl |
^B@gddiergezondheid nl

|@rivm nl

Cc

rwwa nl ttgjj@wur nl

|@rivm nl10 2b 10 2e 10 2s|@rivm nlm m m

|@uu nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

m

Wellicht goed om dit ook af te stemmen met de KNMvD aangezien zij gisteren voor dit topic in het journaal waren gaf Ingrid
door maar ik heb het zelf niet gezien

Vriendelijke groet
10 2e

10] 2e10 2«

Wetenschappelijk medewerker

SIO Veterinair Microbioloog | dierenarts

Centrum Monitoring Vectoren CMV

Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 6700 HC Wageningen

E J1 ffij@nvwa nl

I https www nvwa nl onderwerpen musgen knutten en teken

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 14 22

10 2e 10 2e

10 2e

@rivm nl @uu nl

|@rivm nl

Aan

@nvwaml ^M E| 10 29 I0 2eCC m m

mm mm |@gddiergezondheid nl

B@rivmml
H@jdvm1nl
jddiergezondheid nl

@nvwa nlm w

10 2s 10 2e 10 2«wur nl

^J@nvm1nl
Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Ml

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @uu nl

Hoi alien

10 2e gesproken Zij gaat met de vetinf@ct redactie een bericht maken voor de dierenartsen Ik gaNet even met

met een klein clubje Q As voorbereiden Uiteraard zorgen wij dat eea goed is afgestemd Ik zal ook nog een reactie

geven op dit maandelijks bericht en dan zal dat worden voorgelegd aan het gehele SOZ

Groet

i
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10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 06

10 {2e IHrivm nl |@uu nlTo m m

10 2e 10 2e@nvwa nl

^|^riyrnLnl H
l@gddiergezondheid nl

nvwa nl rivm nlCc W

H ^^@nvwa nl ^ffl^@nvwa nl

3B@gddiereezondheid nl l@wur nl

10 2s 10 £2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlm Qj m m

|@uu nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Net even met^J gesproken We proberen zo snel mogelijk met de redactieraad van Vetinf@ct een bericht in draft

te maken gezien a lie berichten in de maak overal Dit bericht kan als basisdienenaanqevuld met stukje voor

dierenasielen Dat kan ook door deze groep meegelezen worden Els zou

betrekken lijkt me prima LCI meenemen lijkt me ook van belang ivm advies voor asielmedewerkers dierenartsen

Ik heb eind van de middag contact met^Q ik zal vast een voorzet maken

10 2e viroloog FD er nog bij

Gr

10 2b

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 13 54

r _uu nl rivm nlTo m m

10 10 2e@nvwa nl

^|^nvm1n[
l@gddiergezondheid nl

nvwa nl rivm nlCc m m m

I ^^^@nvwa nl |Mffil@nvwa nl

|@gddiergezondheid nl

m rn [jj

|@wur nl

10 2©3 10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

@uu nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

heeft^^OGoed te weten Ik ben gevraagd Q As te maken voor de RIVM website Dit heb ik afgestemd met

jou dit ook aangegeven Lijkt mij inderdaad goed om ze af te stemmen Hoe pakken wij dat het handigst aan

10 2e

Groet

a

10 2» 10 2e @uu nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 13 51

@rivm nlTo m m

10 2el@nvwa nl1 |
B @rivmml

nvwa nl rivm nlCc m m

nvwa nl mm@nvwa nl |
3J@gddiergezondheid nl

|@rivm nl

l@rivm nl

10 2e |@gddiergezondheid nl 2e|@wur nl

3rivm nl |10 [2e 10 2e 10|@rivm nl

@uu nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Fijn dat je mij er bij betrekt want vanuit FD ontstaan ook allerlei initiatieven over nieuwsberichten en ik vind het erg

belangrijk dat deze berichten afgestemd worden

@allen vanuit FD zijn er ook allerlei deels oncontroleerbare initiatieven om nieuwsberichten op de website van UU te plaatsen Ik

probeer ditte coordineren en zo goed mogelijk af te stemmen zodat er geen tegenstrijdige berichten de wereld ingaan Ik heb net

ook al even contact gehad met 10 2e van LCI daarover
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Alvast een paar snelle typo s opmerkingen van mijn kant bij het signaal

Ik denk dat er wel behoefte is aan een Vetinf@ct want er worden asielen dieropvangen benaderd om dieren van besmette

patienten op te vangen en het is goed om dierenartsen en dierverzorgers in deze centra zo goed mogelijk voor te lichten

10 2e
11 Departement Biomolecular Health Sciences Klinische Infectiologie | Faculteit

^^ndroclusgebouw kamer W 308 | Postbus 80165 3508 TD Utrecht |
10 2s

Diergeneeskunde | Universiteit uTOot

I vww uu nl vmdc

10 2eI

DiergeneeskundeUnivcriitcit UtrechtG

10 2e 10 2e | 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 13 15

10 2e 10 2e |@uu nl

Subject FW Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

To

Ik zie dat je niet in de mailing bent opgenomen Ter info en ik heb voorgesteld gezien alle vragen en zaken die

rondgaan bij dierenartsen om het bericht ook als input om een Vetinf@ct te maken geeft nl mooi overzicht en is

informatief vetinf § ct is nu juist hiervoor bedoeld Er gaat nu wat discussie rond wel of niet wat denk jij

Gr

10 2S

10 2e @nvwa nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 07 58

10 2 s 10 2e

Hj ^^^{Snvwa nl T[_
gddiergezondheid nl

rivm nl

l Snvwa nlTo

^Udvm1nl H
^^@wur nl

I Srivm nl

10 2el 5 rivm nl | 5gddiergezondheid nl

wur nlrg m m

10 2ol 5 rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

5 rivm nlCc

GoedemoraenlCBlSIen anderen

Nog een paar aanvullingen ter verduidelijking van het totale verhaal zie de bijlage

Met vriendelijke groet

10 2e10 2e

1Q 2e

NVWA Incident Crisiscentrum IMVIC

Afdeling Incident en Crisisbeheersing
Divisie Regie Expertise Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Catharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

10 2e

M

E mail

Website http www nvwa nl

l@nvwa nl
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10X28 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 00 16

10 2e nvwa nl rivm nlAan m m m

nvwa nl privm nl _B
rivm nl BflflsaJ@gddiergezondheid nr

@wur nlr OULiHEQB@wur nl

l@nvwa nl B
«@gddiergezondheid nl

fy

10 2e 10 2e rivm nb

10 2e 10 2e rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

|@rivm nlCC

Beste^^Jen anderen

Mooi aangepast nog een paar opmerkingen in de versie van| 10 2»

Groet I0 2e

10 2® 10 2e @nvwa nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 18 38

10 2e 10 2e@rivm nl ^@rtvwa nlTo

@rivm nl ^Bffl

flTH3M@gddiergezondheid nl |

10 2e@rivm nl |@nvwa nl B
I nl pHHiprpPzondheid nl1

l@wur nl Bl|iflEQB@wur nl

m m

1 29m

10 2e 10 2e 10 2» @rivm nl

10 126|@rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

10 2e @rivm nlCc

Dag alien

Hierbij nog enige opmerkingen

Vriendelijke groet

10 2e

w

Wetenschappelijk medewerker

SIO Veterinair Microbioloog | dierenarts
Centrum Monitoring Vectoren CMV

Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 6700 HC Wageningen

E nvwa nl

https www nvwa n 1 onderwe rpen muggen knutten en teken

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 3 maart 2020 17 45

giS n\ wa nl

|@nvwa nl m

29 10 2e |@rivm nlAan

E 2e |@rivm nl

|@nvwa nl gddiergezondheid nl

H@wunnl |
^B^rivminj

10 2e|@rivm nl

10 2e
ddiergezondheid nl l@wur nl1 | @rivm nlm m [rt Ql

10 2e 10 2e|@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

CC

Beste allemaal

Dank voor jullie feedback In de bijlage vinden jullie het aangepaste stuk Als jullie nog dingen graag aangepast
zien worden dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet

^^^@nvwa nl10 2eFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 17 40
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10 2e @rivm nl l@nvwa nlTo

10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlm

10 2e

10 2e

10 2e|@rivm nl nvwa nl

@wur nl Ktii IfcPM@wur nl

l@gddiergezondheid nl1m m

ddiergezondheid nl

10» 2e @rivm nlCc

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Beste alien

Zie zojuist dit bericht

https www dierenarts nl 97650 2

Dierenarts die vanavond uitleg geeft bij Jeugd journaal

GroetenimiHDl

10 2S 10 2e @rivm nlVan

Verzonden op dinsdag 3 maart 2020 17 30

Aan ]
Maassen 1

I 10 2«|@nvwa nl |@rivm nl Kitty10 2e

10 2b @rivm nl @rivm nl
1

5W@P ddiergezondheid nl l@wur nl110 2e|@nvwa nl i

|wur\nl i ^B
@gdd iergezondheid nl111«

■ fi^^@nvwa nl

[j] In m

|@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

CC

Hi alien

Hierbij mijn aanvullingen in het stukje van lUflltBI Mooi overzicht en informatief Kan ook wel als vetinfect dienen

als het moet

Groeten

10 2e

10 2e @nvwa nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 16 52

10 2e 10 2erivm nl @rivm nlTo M m m

10 2eH^iiyrrLni^
H@jTvwajTl sH

H^rjvm1nl
gJ 5 gddiergezondheid nl

W

10 2e@gddiergezondheid nl «

■ fflfcivwainl
@wur nl

|@rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Cc m

Goedemiddag alien

KllU^en mijzelf hebben mede ahv OIE informatie10 2eIn de bijlage de bijdrage van de NVWA opgesteld met|

Met vriendelijke groet

10 2e10 2e

10 Z»

NVWA Incident Crisiscentrum NVIC

Afdeling Incident en Crisisbeheersing
Divisie Regie Expertise Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

10 2eCatharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht |
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
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M

E mail

Website http www nvwa nl

l@nvwa nl

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 3 maart 2020 16 13

Aan

^^^gddiergezondheidml^^^^^^J^wur nr ^^^^J@wur nl i~B

I0 2e 10 2erivm nl

10 2e l@gddiergezondheid nl1

I
l@nvwa nlM

10 2e l@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

CC

Beste collega s

In de bijlage mijn feedback Het belangrijkste is volgens mij om met de woorden van de OIE nav de casus te

gebruiken There is no evidence that dogs play a role in die spread of this human disease or that diey become sick

Further studies are needed to understand if and how different animals could be affected by COVID 19 virus The OIE will

continue to provide updates as new information becomes available

Daarom is mijn voorstel om het bij het eerste stuk met bovenstaande duidelijke conclusie te houden

Ik zie graag nog een nieuwe versie

Groet [ 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 14 26

To

Subject Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Ter aanvulling De informatie is alleen nodig in geval er vragen over komen

Groet Kitty

10 2e 10 2» @rivm nlVan

Verzonden op dinsdag 3 maart 2020 14 01

10 2e^^SrjyiTMT] B
@gddiergezondheid nl111

@nvwa nl

|@ rivm nl j @ nvwa nl

[@wur nr

Aan

|@nvwa nl j

wur1nl i ^B
y@gddiergezondheid nl |m mj hj

@nvwa nl

|@rivm nl

Onderwerp Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

CC m

vfnll
10 2e

egreep ik dat er morgen een debat plaatsvindt met de minister over het coronavirus We gaan proberen
om het signaal vanuit het SOZ daarom zo snel mogelijk af te maken In de bijlage heb ik het concept bijgevoegd

en mij Zouden jullie het z s m willen doorlezen en van feedback het liefst met track changes willend0 2evan

voorzien

Alvast hartelijk dank

Met vriendelijke groet

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

requested to info

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

iu by mistake you are

s inherent in the electronic

was sent to

g from the r

age

I tin
yo

iskrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu
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Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This messa

sender an

ontain information that is not intended for If you are not the addressee or if this message was sent to

inherent in the

l by mistake
ctronic transm

are requested to inform the

on of messages

ge may c

id delete 1

you

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
you

elec
you

lissi

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
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are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages
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I10 2e 10 2«

HD
To l@rivm nll iriyrn nl]

r 10 2e 10 2e H@rivm nl]
H@9ddiergezondheid nl]
[rivm nl]
ZZ@rivm nl]

hi H@nvwa nl] [10 2SI

10 2e [j 10 2e 10 2e [^£1
tl0 2e [MBBIIIi |10 2erWlhniH 10 2e

10 2e [] 10 2e

10 2e m

5 addieraezondheid nr

m

Cc I its i ■J 5

From

Sent Wed 3 4 2020 12 29 17 PM

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

Wed 3 4 2020 12 29 47 PMReceived

Ik zou 00k zeggen in gaan op wat blijkbaar leeft onder dierenartsen Zij vinden het fijn als ze gedegen en betrouwbare info

hebben wat ze vervolgens met bezorgde eigenaren kunnen bespreken Daar is een Vetinf@ct m i voor

Vriendelijke groet
I0 2e

10 2 101 26

Wetenschappelijk medewerker

SIO Veterinair Microbioloog | dierenarts

Centrum Monitoring Vectoren CMV

Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 6700 HC Wageningen

10 2e @nvwa nlE

https www nvwa nl onderwerpen muggen knutten en teken

10 2e 101 26 @rivm nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 13 12

Aan 10 2« 10 2e|@rivm nl |@nvwa nlm

E10 2e 10 2el@nvwa nl |@rivm nl |
@gdd iergezondheid nl1

^ @rivm nl

|@rivm nl

10 2 1 |
10 2e

10X2 1

^3@nvwa nl |
fS3wur nl

@rivm nl |@gddiergezondheid nl

k®wur nl |J
|@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

CC [y m m

Hoe bedoel je Dat staat toch 00k in het bericht Of wil je het anders geformuleerd zien

Vetinf@ct is een informatievoorziening voor dierenartsen waar nu 00k veel zaken rondgaan Ik denk juist dat het

beter is om ze via deze weg te informeren Daar is het ook voor opgericht

Gr

10 2e

101 2 1 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 11 52

101 2 1 10 2e@rivm nl l@nvwa nlTo

EI 10 2e 10 2e|@nvwa nl @rivm nl |

a3gddiergezondheid nl

@rivm n

m

10 2 10X2 1 |
I0 2e

10 2e

^3@nyward |
^B@wur nl

rivm nl mEQB@gddiergezondheid nl

@rivm nl

kgwur nl |
l@rivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

m m

Cc m m In

Hallo allemaal

Als het idee is dat het waarschijnlijk om omgevingscontaminatie gaat vraag ik mij af of een Vetinf@ct niet juist

contraproductief werkt

Groet 10 26
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10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 11 13

@nvwa nl

l@rivm nl |

nvwa nlTo m m m

E10 2e 10 2e @ rivm nl I

Sgddiergezondheid nl mfflgj@gddiergezondheid nl

@rivm nl

m

10 2e |
10 2e

10 2e

^a^nvwa1nl |
JmfSwur nl

Srivm nl

Srivm nl

kswur nl |
l Srivm nl

Subject RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

m

Cc m m

Hi alien stuk lijkt me nu goed Er staat toch een stukje in over vaccinatie dat lijkt me voldoende

Gezien de stukjes die^^^^en
een Vetinf@otte versturen In feite kan dit bericht iets aangepast daar goed voor dienen We verwijzen zelfs naar dierenartsen en

dan moeten ze wel op de hoogte zijn

Zijn jullie het daarmee eens

10X28 doorstuurden en rol en vragen die leven bij dierenartsen lijkt het me toch goed om ook

10 2e 10 2e Snvwa nlVan

Datum 4 maart 2020 om 08 11 40 CET

Aan | Srivm nl ^I 10 2bl@nvwa nl M
nl

B@rivm nl BosyJ@gddiergezondheid nl

M@wur nl

rivm nl^pj m

^|^rivmInl |
M Sgddiergezondheid nl 10 2e| Swur nl1 Srivm nlw

10 2e 10 2e|@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

@rivm nlCC

Dag alien

Ik zou wel het deel over vaccinatie opnemen omdat dierenartsen daar vragen over hebben via eigenaren oa Het lijkt me goed
dat wij aangeven dat vaccinatie niet zinnig is met de ons bekende redenen Dus goed om daar wel op in te gaan

Vriendelijke groet

10 2e

m

Wetenschappelijk medewerker

SIO Veterinair Microbioloog | dierenarts

Centrum Monitoring Vectoren CMV

Directie Handhaven

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 6700 HC Wageningen

E nvwa n I

https www nvwa nl onderwerpen muegen knutten en teken

10 2e @nvwa nlVan

Verzonden woensdag 4 maart 2020 07 58

Aan h 10 2erivm nl^ @nvwa nlrn

B@Hvmml Hitrivm nl I jimtfll@nvwa nl |
|@gddiergezond heid nl

^|^nvmInl

10 2e|@rivm nl J Sgddiergezondheid nl |@wur nl

wu r nl[TO

10 2s[@rivm nl

Onderwerp RE Antw Graag zo snel mogelijk feedback op concept signaal corona van SOZ

@rivm nlCC [n m UJ

Dubbel
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10 128

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e 10 2s

I0 2e 10 2e

10 2e

[10 2e

10 28 10 1281

10 2e

10 28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e I0 2e 10 2e

Dubbel

10 128 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 2a

10 2e

10 28 10 28

10 2a

103 26

10 2e 10 2» 10 128

I0 2e 10 126 10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2b 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2s

10 2b1° I2 1

10 2s 10 2e 10 2e

10 2s

10 2»

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 101 2 1

10 2» 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

Dubbel

10 2s 10 2e

10 2b 10 2e

1 0 2b 10 2e 1 0 2b

10 2e

10 2e

10 2b

10 2s

10 2e 10 2e

101 2 1

1 0 2b 101 2

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2

10 2B

10 2e

10 2s 10 2e

10 2e

10 2 10 2

10 2e 10 2e

10 2

10 2e

10 2e 10 2e

10| 2«

10 2
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10 2e

10 2e 10 126

10 2»

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

101 28

10 2e

10 2a 10 2«

10 29

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 28 10 2e
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Dubbel
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To |@rivm nl]
From

Sent Fri 3 13 2020 7 33 12 AM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Received Fri 3 13 2020 7 33 12 AM

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 12 maart 2020 17 41

10| 2e 10 28 |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd 5@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

« Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voor zorgmedewerkers

• Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

• Bran en contactopsporing
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Bericht

Toename aantal patienten

Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van het aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en bet feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog nsico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven
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• Voor personen die recent zijn teruggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voIgt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment ^ 10 2a

10 2a 10 2a 10 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuTteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM website Het beleid

zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nedeiland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitet

Testbeleld patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefnitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Dit zijn

• personen van 70 jaaren ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatievoorde jaarlijkse

griepvaccinatie
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Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name nit groepen met een verhoogde

kans op emstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog tel 03^^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010

Dok buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2el10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports
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RIVM falgemene informatie

LCI richlliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM H

GGD Gelderland Midder^^^

{Clb RIVM ■ Clb

l Clb

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

RIVM

RIVM

10 2e 10 {2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 28

10 2« 10 2e tP 2e

10 {2e 10 2e Clb RIVM f10 2«

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

U ontvangtdeze e mail op het mailadres 10X28

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To iflffi^^B@rivm ril]
iaKBM@rivm nll 10 2e 10 2bCc @rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Wed 3 25 2020 9 14 58 AM

RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Wed 3 25 2020 9 14 59 AM

Voor RVP geldt
• De genomen maatregelen zoals je die al in het stuk hebt staan

• Inhaalvaccinaties zijn ook uitgesteld gewone maar ook de 16 17 jarigen voorbereiding 18 26 jr
• Prioriteringsoverleg en Horizonscan zijn allebei afgezegd eerstvolgende bijeenkomsten in het najaar
• Het advies 4 18 vaccineren met AJN en V VN ligt ook stil

• De IT voor de maternale kinkhoest definitieve oplossing loopt vertraging op ook omdat de informed

consent niet ingevoerd wordt wordt getrokken door VWS

• Onzeker zijn VastePrikdag en bezoek BESCAS en basisdocument evaluatie vaccinatieschema voor de GR

• Invulling extra geld Verder met vaccineren met name onderzoeksagenda loopt ook vertraging op

• NCC polio en NVC mazelen rubella willen we door laten gaan dan maar iets minder mooi dit jaar Behalve

Urk mazelen was het geen bijzonder jaar Volgend jaar weer beter

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Werkdagen | 10 |2a

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Telefoon 030 274 43 76

Telefoon mobiel |
rijksvaccinatieprogramma nl

rvp nl

10 2«

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 22 48

Aan 10 2el@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

@rivm nll@rivm nl B
H@nvmjTl

^|@rivm nl1

|@rivm nl |@rivm nl[fl m m Rj m mj

|@rivm nl

Onderwerp FW deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

PjCC

Ha collega s

Zoals eerder aangekondigd gaan we in kaart brengen wat we op dit moment gedeprioriteerd hebben geannuleerd
of uitgesteld door corona Zie bijgevoegd het schemaatje waar ik voor onze activiteiten alvast een en ander heb

opgenomen Graag jullie aanvullingen aub uiterlijk maandag

Zoals ik hieronder ook schrijf Het gaat op dit moment om de grotere lijnen dus het moet geen zeer gedetailleerde
exercitie worden en nietteveel tijd kosten En er hoeft nu ook geen personele financiele omvang bij Dat komt later

wel

Dank en groeten 10 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 17 00
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l|i^ivmml Qz» B@rivm nl

|@rivm nl |

To

iPi

privm nl

|@rivm nl

Subject deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

l@rivm nlnj m m rn

•Cc

Hallo MTf

Het coronavirus zorgt voor heel veel werk Daardoor kunnen we momenteel andere activiteiten niet uitvoeren We

kunnen ook activiteiten niet uitvoeren doordat onze stakeholders heel druk zijn met het coronavirus

Om het voor onszelf expliciet te maken en om VWS te informeren willen we nu in kaart brengen welke activiteiten

we op dit moment stopzetten uitstellen doordat capaciteit expertise intern wordt ingezet voor COVID 19 of door

drukte bij stakeholders

Het gaat op dit moment om de grotere lijnen dus het moet geen zeer gedetailleerde exercitie worden en niet teveel

tijd kosten En er hoeft nu ook geen personele financiele omvang bij Dat komt later wel

Kunnen jullie komende week bijgevoegde tabel met 2 voorbeelden invullen

Op 2 april is er een directeurenoverleg met VWS Als het niet doorgaat zullen we een andere manier zoeken om op

dat moment een aantal dingen af te stemmen met VWS zoals deze huidige deprioritering van activiteiten Als er

voor het uitstellen van bepaalde activiteiten afstemming besluit van VWS nodig is zoals voor de uitstel van

implementatie van vaccinatieprogramma s zet dat er even expliciet bij

Goed weekend en tot maandag

Groeten 10 2e

10 2e

10 2e

T 030 2744771 | M ■
l@rivm nl

10 2e

10 2eE

Centrum Infectieziektebestrijding Clb | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie v Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
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10 2eTo @rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 43 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 45 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 03C^^^^^J ok buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010

10 2e» ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e [10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor BrabantffiS
Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGD10 2e Clb RIVM 10 2e 10 {2e

Gelderland Midden

RIVM

10 2e 10 2e Clb10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10K2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 27 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

• RIVM dd viroloog tel^3Q^^^^^^ok buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010J 10 2a10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor BrabantBS

DEB Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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GGD Gelderland Midder^^^Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 15 PM

From

Sent

Subject
Received

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 14 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 ^^^^H ookbuiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

Jwiten kantooruren 010 j

10 £2e ook buiten kantooruren bereikbaar

I0 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Middenl

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM RBiagClb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 28 @rivm nl
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10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 52 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 15 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 kook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 03C^^^^^J ok buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 1

10 2e

10 2t 10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor RrahantflEB

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM 10 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10K2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 53 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 03t^^^^^Jook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01

look buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant^
QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midder^®

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 17 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 56 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 03C^^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 kook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 26

buiten kantooruren 010J10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM jS

| Erasmus MC

| Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant ^HjToos Waegemaekers GGD Gelderland Midden ^
Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 56 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 45 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 03o| ^^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 10 2e jook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01010 2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e

10 2e 10 26 10 2e

10 2b10 2e GGD Gelderland Middenj 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2ejTo |@postnl nl [1 |@postnl nl]
1» 2eCc |@rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 3 24 2020 1 35 34 PM

FW Doorst UMCG stop met sturen van kaarten RTV Noord

Tue 3 24 2020 1 35 34 PM

Beste 10 2e

De vraag of het coronavirus via post stukken overgebracht kan worden is gisteren besproken in het Outbreak

Management Team

De conclusie van het OMT hierover is

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt zoals post pakketjes of eert

bos bloemen De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met

de handen in het gezicht komt Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is was dan je handen zodra daar

gelegenheid voor is

Dit advies is terug te vinden op de website van het RIVM

Hopelijk heb ik uw vraag hiermee voldoende beantwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

arts M G

I1° 2eTO

M 06MfcMg»

[10 2e @rivm nl

Werkdagen 10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu REVM

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

T 030 274 7000

10 2 @postni nlVan |
Datum 22 maart 2020 om 21 21 15 CET

Aan

Onderwerp UMCG stop met sturen van kaarten RTV Noord

10 2e

10 2e| 10 [2e I 5 rivm nl

https www rtvnoord nl nieuws 220347 UMCG stop met sturen van kaarten

kun jij dit doorzetten binnen Rivm wij zouden dit graag ontkrachten er lopen namelijk allerlei actie om ouderen een

hard onder de riem te steken ivm isolatie in verpleeghuis en bejaardentehuis Ik hoor het graag even dank alvast marcel

Outlook voor iOS downloaden

Hoi 10 2e
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nl BiiaUSBlTo @pamm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sat 3 21 2020 1 36 28 PM

tekort aan mond neusmaskers

Sat 3 21 2020 1 36 28 PM

Naar aanleiding van je signaal vanuit Weert wil ik je laten weten dat ik dit signaal heb doorgegeven aan |
SI hoofd CIb en ook bekend is bij onze contact persoon bij VWS

Helaas kunnen we het tekort aan maskers niet oplossen vanuit het RIVM

Met 1 van onze experts op gebied van hygiene en infectiepreventie heb ik besproken of en welke technische

onderbouwing we kunnen geven Helaas is hier weinig data over te vinden

Er is wel een artikel https www ncbi nlm nih qov pubmed 314791371 welke N95 maskers vergelijkt met

chirurgische maskers en waarbij geen verschil werd gevonden in het oplopen van influenza

Het advies dat ook chirurgische mondmaskers gebruikt kunnen worden bij de verzorging van een COVID 19 patient
is genomen door het OMT

Dit advies wordt gedragen door de NVMM Met name

Misschien is het mogelijk om vanuit de NVMM een boodschap naar het zorgpersoneel te maken om hen op te

roepen te blijven werken ook als alleen een chirurgisch masker beschikbaar is

waren hierbij betrokken10 2e 10 2een

Hopelijk komen er snel nieuwe FFP maskers beschikbaar met name voor de zorg op de IC en bij handelingen

waarbij aerosolen worden gevormd

10 2e

10 2»

10 2eTO

M06I

@rivm nl

Werkdagenl 10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 {interne postbakBffl I 3720 BA Bilthoven

T 030 10 2e
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h fm IfeDl@rotterdam nll10 2«To

From LCI Voorwacht

Sent Mon 3 16 2020 6 12 55 PM

Subject RE Vraag n a v testbeleid

Mon 3 16 2020 6 12 55 PMReceived

Beste 10 2e

Dank voor je vraag Het testbeleid roept veel vragen op en zal morgen ook in het labinf@ct nog toegelicht worden

In de thuissituatie kan er een indicatie zijn om te testen bij hoogrisico groepen die verdacht zijn voor COVID 19

Bijvoorbeeld als dit implicaties heeft voor de behandeling van de index Of als het implicaties heeft voor het beleid

van de zorg rondom deze patient
Of iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis is afhankelijk van het klinisch beeld niet van de test uitslag
Dat iemand misschien moet worden opgenomen is niet een reden om te testen in de thuissituatie

Het is aan de GGD om hierover af te stemmen met de ziekenhuizen

Met vriendelijke groet

10 2e

arts infectieziektebestrijding M G

10 2e

10 2e

T0|
M 06l

10 2e I 3rivm nl

Werkdagen 10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

T 030 274 7000

rotte rda m n l10 2eFrom

Sent maandag 16 maart 2020 12 33

To LCI Voorwacht

Cct Ahmady H Hadia
jH@rivm nl

^|@ggdzhz nl

|@dienstgezondheidjeugd nl

|@dienstgezondheidjeugd nl |
Subject Vraag n a v testbeleid

[@dienstgezond h e i dj eugd n I

|@ d iens tgezond h e idje ugcLnb^^H
|@dienstgezondheidjeugd nl

10 2e 10 2»

10 2e

10 2e

Beste collega

hier arts GGD Rotterdam Rijnmond nu werkzaam bij GGD

Coronavraag stellen Anders hoor ik graag waar anders

10 2el Kan ik op deze mail ook een10 2«

Het testbeleid is me duidelijk Bij verdenking vermoeden opname dan testen in het ziekenhuis Echter krijgen wij nu signalen dat

specialisten “op voorhand” willen weten of een patient het coronavirus bij zich draagt Dan weten ze of ze extra maatregelen moeten

nemen Dus verzoek aan GGD om te testen Hebben jullie een advies hierin

Vriendelijke groet

m

10l 2e

Medior arts

Icentrum seksuele gezondheid
GGD Rotterdam Rijnmond
Team Soa Seksualiteit
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10 2e
Telefoon 010 h

Mobiel 06 ■
Website www qgdrotterdamriinmond nl

10 2e

Disclaimer Taken van de GGD Rotterdam Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente
Rotterdam uitgevoerd

Vindt u deze informatie onduidelijk Wij geven graag een toelichting
Geef het dooraan de afzender wanneer deze e mail niet voor u is en veiwijderdit bericht
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10 2»To LCI Voorwachtll |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 1 54 39 PM

FW 2 juridische vragen

Mon 3 16 2020 1 54 39 PM

10 2eFrom LCI Voorwacht j
Sent maandag 16 maart 2020 14 26

@rivm nl

I0 28 10 2« |@rivm nlTo

Subject RE 2 juridische vragen

Zoiets 10 2e

Beste 10j 2e

Voor jou vragen hebben we onze jurist gevraagd

Hij formuleerde het volgende antwoord op de eerste vraag

Artikel 31 Wpg

De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis doen opnemen indien

o a de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio

gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betrokkene daaraan lijdt
o b ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte

o c dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend en

o d de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is

Wanneer een gegronde reden bestaat aan te nemen dat iemand Covid 19 besmettelijk is en hij zij houdt zich niet aan

isolatieopdracht dan kan wel degelijk gedwongen isolatie opgelegd worden

Deze maatregel ziet juist op verwarde of niet meewerkende mensen Maar het is aan de GGD ter beoordeling of dat in de

betreffende casus ook werkelijk nodig is

Per geval beoordelen dus en het advies is om ruggenspraak te hebben met de LCI wanneer ertwijfel is over proportionaliteit in de

concrete casus

Beatrixoord is aangewezen en toegerust om in dergelijke noodzakelijke gevallen patienten op te nemen

M b t de tweede vraag deze vraag hoort bij de NHG LHV thuis We zijn ons ervan bewust dat deze vraag speelt en er een tekort is

aan PBM We zijn ons bewust van dit probleem en hebben hier aandacht voor maar nog geen antwoord helaas

Met vriendelijke groet

10 2«

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 274 7000

10» 2e 10 2e @rotterdam nlFrom

Sent zaterdag 14 maart 2020 17 26

To LCI riurn ni

Subject 2 juridische vragen

Beste lezer es
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Ik heb 2 juridische vragen

• Is Covid 19 als A ziekte een grond voor gedwongen isolatie via de burgemeester bij verwarde of niet meewerkende

mensen Dit is denk ik niet proportioneel omdat er veel mensen rondlopen zonder diagnose die ook besmettelijk zijn

• Vraag huisarts ben ik verplicht een ernstig zieke patient te beoordelen als ik mijzelf niet kan beschermen tegen infectie

omdat de middelen daartoe niet verkrijgbaar zijn

Met vriendelijke groet dank en sterkte met de drukte

10 2eDr

Senior arts

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling PGW Z Publieke Gezondheid

PGW Z PG IZB Infectieziektenbestrijding 1

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 LP Rotterdam

Telefoon 010

Mobiel 0S|H
Website

I j10 2e

10 2e

Taken van de GGD Rotterdam Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam

uitgevoerd

Vindt u deze informatie onduidelijk Wij geven graag een toelichting
Geef het door aan de afzender wanneer deze e mail niet voor u is en verwijder dit bericht
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@rivm nll WtBEWlMUaiHDMfarivm nll10 2«

10 2e

10 2e

10 2eTo

Cc nl]
From

Sent Mon 3 9 2020 1 34 22 PM

Subject FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 1 34 22 PMReceived

En het vervolg Wie kan wil hier op reageren

10 2e

From LCI Voorwacht j
Sent maandag 9 maart 2020 14 10

10 2e @rivm nl

£10 2e 10 2» |@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

To

Zie onderstaande

From LCI ^@rivm nl

Sent maandag 9 maart 2020 14 02

To LCI Voorwacht j
Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

10 2e @rivm nl

10 2e 10 2e | cpmml nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 13 55

To LCI BtS rivm nl

Cc MG Microbiologen \
Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

10 2e 5 pamm local

Sorry voor mijn primaire reactie

We hebben regionaal overleg GHOR en ROAZ daar hebben we met alle machtgeprobeerd te regelen dat we vooral geen

zorgmedewerkers naar huis moeten sturen die verkouden zijn omdat de zorg gewoon omvalt omdat teveel personeel zich ziek

meld

Een voorbeeld ik had de helft van mij personeel die de coronatesten inzet dan vanochtend naar huis kunnen sturen inclusief

mezelf Daarnaast komt ook een deel bij me die al melden dat ze misschien deze week naar huis moeten vanwege scholen BSO etc

die kinderen naar huis moeten sturen vanwege zieke medewerkers

Het is uiterst ongelukkig als wecontinu veranderen van beleid

Probeer voordat je een besluit neem te checken of een voorstel wel werkbaar is met de mensen die daadwerkelijk in de praktijk
zitten roaz regio

Het is ongelukkig om verandering van beleid vlak voor het weekend rond te sturen Dit werkt niet probeer vooral beleid af te

stemmen en na het weekend eventueel een besluit te nemen die zoveel gevolgen heeft

Zit nu net in GHOR overleg met VVT sector deze beaamt unaniem boevenstaand

We ondervinden als regionaal laboratorium echt een probleem omdat de GGD in onze regio heeft uitbesteed en niet meer naar

ons laboratorium stuurt Als regionaal laboratorium hebben we daardoor geen idee wat in onze regio speelt en kunnen we ons

beleid in en buiten het ziekenhuis niet op elkaar afstemmen Dit laatste is een mooi voorbeeld voor

gaat over het belang van microbiologische zorg in de regio Probeer dit toch vooral daar in een hand te houden

10 2« wanneer het

Mvg

RJm

nj

E 5 pamm nl www pamm nlT 31 0 88
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De Run 6250 I 5504 DL Veldhoven

Postbus 2 | 5500 AA VeldhovenP MM I kijkt rd r

Van RIVM Lab Infact @n ieuwsbrieven rlvm nII

Verzonden maandag 9 maart 2020 11 09

Aan

Onderwerp Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

10 2e

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd 2if@| 10 2e ©ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers {intra en extramuraal na blootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone
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• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Volcens de update van zondag 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en ofkoorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze
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medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school ofwerk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getest zijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD melding in Osiris HPZone

GGD’en wordt gevraagd om alle bevestigde patienten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD’en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI’ aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

S Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatiel
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• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs B Clb RIVM

Erasmus MC

M Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC [

Clb RIVM

Clb RIVM QB

| GGD Gelderland

| Clb RIVM B

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2« 10 2a

Midden RAC ■

ESS] Clb RIVM

i° 2e 10 2«

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wiltu uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvid1^a@rivm nlEen overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^^3ffflPamnn nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo AIOS Stagiair 2| |@rivm nl]
10X2eFrom

Sent

Subject
Received

Mon 3 9 2020 9 16 31 AM

FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 9 2020 9 16 31 AM

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent maandag 2 maart 2020 16 22

I0 28 10 2e |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd jjj@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg
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• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht

Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

het is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfstandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie
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• Buiten kantoortijden weekender en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Temgkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dagi dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagformulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1E ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Temgkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag

als de testen uitgevoerd worden Daarom is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt vermeld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD’en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD’en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht registreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de
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slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen in de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de vetzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voorvrijwilligers en bezoekers in

verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

S Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM
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Clb RIVM RBIBI

| GGD Gelderland

10 2e Erasmus MC 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2s

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC 10 2B Clb RIVM 10 26 Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

l@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2»To |@rivm nl] @rivm nl]no

From

Sent

Subject
Received

m

Sat 3 7 2020 10 20 36 PM

casus COVID verpleeghuis
Sat 3 7 2020 10 20 37 PM

Hoi

Omdat jullie zondag de dienst doen

vanuit GGD Zuid Limburg kreeg ik zojuist de melding dat er 2 patienten vanuit een verpleeghuis zijn opgenomen in

het ziekenhuis beiden testen voor SARS CoV 2

Er is morgen een OMT in het ziekenhuis GGD probeert aan te sluiten

Zie crios 25354

Groet Q
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10 2eTo AIOS Stagiair 2| |@rivm nl]
10X2eFrom

Sent

Subject
Received

Mon 3 9 2020 9 16 03 AM

FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Mon 3 9 2020 9 16 03 AM

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 5 maart 2020 17 37

I0 28 10 2e |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd jjj@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding
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Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron met bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel af te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende
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10 2e
gegevens te mailen naar farivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de

microbiologische labs bericht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grote aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daarom is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen
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Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot mlddemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook In verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 03 ^Q
• RIVMdd viroloog tel 031

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

ook buiten kantooruren bereikbaar

ok buiten kantooruren bereikbaar
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buiten kantooruren 0110 2e

De 12 opschallngslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

S Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM BBIBI

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wiltu uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

l@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 06 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 52 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 ZeU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 37 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 ZeU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 43 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stlek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 49 05 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantoomren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2e |@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 35 02 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2«U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 23 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

■ RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2ej l@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 18 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl



372538

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 02 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 tze |@rivm nl
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©rivm nl] 3E 2eTo irivm nl]

rivrrLnl] fljEl10 2e [ 10 2e

10 2e [[
10 2e 10 2« Ij 10 2e

@rivm nl1 3

10 2e 10 2e|@rivm nl][j]

[y rivm nl] H@rivm nl]
Cc 10 2e @rivm nl]m

From

Sent

Subject RE bijhouden aantal patienten casusregister osiris virologische weekstaten update virologische weekstaten

Received

2020 03 06 Instructies invoer SARS CoV 2 daqstaten vs4 docx

Fri 3 6 2020 11 33 38 AM

Fri 3 6 2020 11 33 39 AM

Beste alien

Hierbij een stand van zaken wat betreft de SARS CoV 2 dagstaten

[ de NVMM is akkoord met ons voorstel met enkele aanpassingen t o v hoe het gister besproken is

• De NVMM acht in het weekend melden niet haalbaar Dat is aangepast naar op maandag retrospectief
melden per dag Zie bijlage voor meest recente versie van de instructies

• De NVMM vindt het beter eenvoudiger om het lab dat test de gegevens aan te laten leveren m u v

confirmatiediagnostiek Ook dit is aangepast zie bijlage

10 2e

De NVMM zal vandaag de laboratoria benaderen en de instructies meesturen

Technisch is nu ook zo goed als alles gereed om maandag te starten

Wei wil ik nogmaals benadrukken dat de virologische weekstaten de SARS CoV 2 dagstaten een goede extra

surveillancebron zijn maar wat mij betreft niet leidend moeten zijn qua officiele aantallen De virologische
weekstaten zijn veel vrijblijvender dan de meldingsplicht die uiteraard wel een wettelijke basis heeft en ook

spelen er mogelijke issues rondom dubbelingen etc

Hopelijk kan iedereen zich hierin vinden Evt opmerkingen ontvang ik graag zsm

Dank

Groeten 10 2e

From

Sent donderdag 5 maart 2020 13 34

10 2e 2el@rivm nl |@rivm nlTo M

^|@rivm nl |i
@rivm nl jfej
^B@rivm nl

^|@rivm nl

Subject RE bijhouden aantal patienten casusregister osiris virologische weekstaten

|@rivm nl

^nvm
nl L _rjj m u

@rivm nl

|@rivm nl

m m

u

Cc

Beste alien

dank voor de samenvatting[10 2e

Wat betreft de virologische weekstaten

Zojuist heb ik

bestuur bespreken en akkoord vragen en ons zsm informeren Wel gaf ze aan dat dagelijkse invoer veel vergt van

de laboratoria Ik heb uitgelegd dat dit in principe een tijdelijke maatregel is voor deze fase van de uitbraak

Zodra ik bericht heb van de NVMM horen jullie het

van de NVMM gesproken over de SARS CoV 2 dagstaten Zij zal dit vandaag binnen het10 2e

Verder heb ik concept instructies geschreven voor de laboratoria zie bijlage Graag ontvang ik jullie
aanvullingen commentaar voor 16 00u vandaag

[iMtatiaf aan dat zij geen lijst paraat heeft van de specifieke laboratoria die SARS CoV 2 diagnostiek gaan

uitvoeren maar dat RIVM die mogelijk wel heeft Heeft iemand IDS LCI een dergelijk overzicht Inloggegevens
zullen namelijk naar contactpersonen gecommuniceerd moeten worden

Graag jullie reactie alvast bedankt
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10 2e 10 2e S rivm nlFrom

Sent donderdag 5 maart 2020 12 34

|@rivm nl MiaB10 2e 10 2e 10 2e@rivm nlTo

10 2« g £10 2e

10 28 Q 10 2e

10 2e 10 2eJ B 10 [2e

I0 2e

10 2e

10 2eS rivm nl

@rivm nl

m

10 2ew

l@rivm nl @rivm nl[n

10 2e | 5 rivm nl

Subject bijhouden aantal patienten {casusregister osiris virologische weekstaten

Cc m

Wat we besproken hebben zojuist

• We gaan a lie labs die SARS CoV 2 diagnostiek doen vragen om elke dag voor 10 uur het aantal geteste

personen en het aantal positief geteste personen door te geven SARS CoV 2 dagstaten M
een formulier voor en geeft alle labs toegang tot deze portaI TOJkHJneemt contact op metH
rond te zenden naar alle labs Het plan is om dit vanaf maandag draaiend te hebben

knaakt hier

om ditm

• Het casusregister dat de LCI bijhoudt is niet lang meer bij te benen omdat er heel veel positieven bijkomen
o Mogelijke oplossing GGDen hoeven alleen nog de positieve patienten door te geven We vragen hen

elke dag voor 10 uur het aantal positief gemelde gevallen van de dag ervoor van 0 00 24 00 ingevuld
te hebben Met het verzoek om dit maandag 10 uur in orde te hebben van de gevallen tot dat moment

Op deze manier kan er overgegaan worden voor het bijhouden van het aantal patienten van het

casusregister naar OSIRIS

Punt 2 overleg ik nog intern

Groet

PhD EPIET

^implementatie HPV en rotavirusvaccinatie

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

06 J

m

T 030

Bereikbaarl

10 2e

l 2e
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To |@rivm nl] |@ rivm n I]
From

Sent

Subject
Received

Protocol nakiiken meldinaen in Osiris 202QQ3Q4 docx

Fri 3 6 2020 4 32 40 PM

FW COVID dit weekend

Fri 3 6 2020 4 32 41 PM

Ter info

10 2a 10 2b l a rivm nlVan

Verzonden op vrijdag 6 maart 202017 27

Aan 10 2e @rivm nl 10 2e l 5 rivm nl 10 2e

I 5 rivm nl 10 2e l Srivm nlm m

10 2» 5 rivm nl lCC 10 2S

l 5 rivm nl l S rivm nl l d0 2e10X26

l q rivm nl ] l@rivm nl 10 2e10 2e

@rivm nlm

Onderwerp COVID dit weekend

10 2eHoi

Hier dan verdere info over dit weekend

• Er zijn redelijk wat LCI ers op het RIVM dit weekend

• Hieronder het laatste inf@ctbericht over COVID met oa een instructie voor GGD en om te melden in Osiris en

aan LCI

• Iedere dag wordt om 14 00 het nieuwe aantal cases bekend gemaaktvia de RIVM website Dit weekend

wordt dit nog gebaseerd op het LCI casus register De bedoeling is dat dit maandag overgaat naar Osiris Osiris

loopt nu nog achter ong 80 van de 128 bevestigde cases ingevoerd Het is belangrijk dat dit dit weekend

wordt ingehaald dus bij ieder contact met de GGD is het belangrijk te zeggen dat ze Osiris in moeten vullen

met minimale gegevens zoals in de infactmail hieronder genoemd
• Zondagmiddag 2e helft zou

dramatisch achterloopt is het waarschijnlijk beter om de LCI werkwiize ook maandag nog vol te houden

anders kan er maandag 14 00 geen getal gepresenteerd worden

moeten overleggen zo nodig na overleg met mij Maandagochtend is er om 9 30 ook een overleg hierover

• Ik ben dit hele weekend bereikbaar urgente dingen via 06

anltlillEQiziin het team die een R script kunnen runnen op Osiris om beschrijvend epi overzicht te

genereren Zij werken dit weekend niet Ze hebben wel een SOP om Osiris meldingen te kunnen accorderen en

ontbrekende info bij GGD op te vragen zie bijlage Mocht het rustig zijn bij LCI is het een idee om dit te

gaan doen Dit is de link naar Osiris https aiz osiris rivm nl osiris htm Als je geen inlog hebt gebruik dan

mijn inlognaam
• Er komt waarschijnlijk een vergoeding aan voor overwerken je kan dus of volgende week compenseren of

even wachten op verder bericht hierover

dan kunnen nagaan hoe compleet Osiris is Als het nog steeds10 2e

10 2e |zou dat dan zondagmiddag met LCI

anders via app 0610 2e 10 2e

10 2e

en bel app mij even voor mijn wachtwoord10X29

Super bedankt voor het inspringen

d0 2e
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Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd @ 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding
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Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 82 personen bekend met een bevestigde infectie fzie RIVM websiteV dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzichtte kunnen houden op hettotaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandag 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel af te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzichtte hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende
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10 2e
gegevens te mailen naar farivm nl

Osirisnummer

Geslacht

Geboortedatum

Eerste ziektedag

Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de

microbiologische labs berlcht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grote aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daarom is
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het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 010 70407041

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding

Directe link naaractuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casu istiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2s | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BD

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

10 2e 10 2b 10 2sMidden RAC Clb RIVM Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia 0H2@rivm nlEen overzicht van alle berichten vindt u in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

10 28 |@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 45 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 13 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 tze |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 09 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|@rivm nl] QB10 2» 10 2»To pM@rivm nl]

l@rivm nl]
i@rivm nl]

@rivm nl]

M

m m

From

Sent

Subject Tomorrow 3 pm FW Go Data use for COVID 19 contact tracing in the EU EEA and|
Wed 3 4 2020 9 30 56 PM

Go Data 2 pager 2Q2Q Q1 29 pdf

Go Data Introduction 2020 01 29 pdf

Wed 3 4 2020 9 30 55 PM

QT

Received

Is dit iets voor jullie collega s

10 2eGroet

From Duty El 24 7 support@ecdc europa eu

Sent woensdag 4 maart 2020 14 08

@soz i a I m in isterium^at^H
MjBp@rn h govern ment bgJ^^^^^B
^H@spidernet com cy mzcr cz

^^^^^^H@terviseamet ee |
@sante gouv fr

|@health fgov be ncipd org

l@hzjz hr mphs moh gov cy

@mzcr cz ^Q@sst dk ^Q@sst dk

|@thl fi

10 2S |@health fgov beTo

10 2a|@hzjz hr

10 2e

10 2«k te rviseamet ee thl fi

^B@sa nte gouv fr 10 2e|@rki de |@rki de

|@nnk gov hu

m Pj m

10 2e
^J|Bb@keel pno gr

iEI@landlaeknir isJjg
|@sanita it ^
@essc sam lt

@gov mt |
^|@fhi no |

[jHtgB@dgs min saude pt

l@nijz si

B@folkhalsomyndigheten se

|@gody gov gr |@nnk gov hu

10 2e 10 2»|@landlaeknir is |@hse ie

|@spkc gov lv nmpd gov lv

|@ms etat lu

|@hse ie |@sanita it

10 2s @sam lt

@gov mt10 2e

10 26 g 10 2e
_

10 2»

C10 2e|@ms etat lu g
B@rivm nl B

@gis gov pl

|@rivm nl

@ dgs min saude pt

H@niiz si

B |@gov mt

@fhi no iimS8|@gis gov pl

@ insp gov ro

@mscbs es QQZfiQl@nisssi es

@folkhalsomyndigheten se iti

@meduniwien ac at

m

m

10 2e 10 2e |@uvzsr sk

|@folkhalsomyndigheten se10 2e

a@phe gov uk I

^E5H@hse ie B

|@santepubliquefrance fr

|@sciensano be B

nj

10 2M@santepubliquefrance fr

l@gov mt

|@uvzsr skm

10 2e 10 2»|@nlzoh si

10 2s 10 2e|@nnk gov hu

^|@sciensano be
^@nijz si

^y@rki rlp |
|@gov mt |@gov mt

10 2«l C10 2b|@santepubliquefrance fr |@ucd ie

e @hse ie |@rivm nlmj m m m

K2e |@rivm nl |@rivm nlB

|@santepubliquefrance fr

^ @gov mt£^^^^J@nijz si ^^^^^H@hse ie I

|@szu cz ^^^^B@szu cz H
szu cz

|@gov mt uvzs r sk

H@szu cz |
^|@rivm nl

l@nijz si |

|@hseje^^E@ss i d k

_J@szu cz

|@szu cz

|@szu czB B

l@hse ie

[ MU Dr 10 2e|@nnk gov hu

^|@santepubliquefrance fr

|@rivm nl J

m B R1 |@szu cz

^^|@sa ntepubliquefrance fr

|@nnk gov hu

|@thl fim m B B

10 2e

|@vzbb sk

@nlzoh si

|@ages at L

|@hse ie m |@insp gov ro |@nijz si

|@rivm nl

H@nijz si H
@uzleuven be

|@email cz k@ uvzsr sk |
|@rivm nl

m B B B

10 2« |@rivm nlm

^@rki de

10 2« 10 2» 10 [2e|@ecdc europa eu |@ecdc europa euCc B B

|@ecdc europa eu

@ecdc europa eu H

@ecdc europa eu |
l@ecdc europa eu Legal

@who int

@ecdc europa eu Q

@ecdc europa eu |
|@ecdc europa eu

jggl@ecdc europa eu PHE Technical Group

@who int

m m m

B

|@ecdc europa eu

godata @who int

■UflHSBl@who int

M

3@who int |@who intm B B

10 2» 10 2e@who int

Subject RE Go Data use for COVID 19 contact tracing in the EU EEA and the United Kingdom

Importance High

3@who int [@who intB B

Apologies for the double email you can find below the same contents with the date corrected and the tele meeting dial in details
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To NFP Preparedness and Response OCP COVID 19

Dear colleagues

WHO GOARN has developed a tool named Go Data for outbreak investigation contact tracing and follow up and visualisation of

transmission chains You can find a brief presentation of the tool in attachment and here is a recording of lh30 from a recent

briefing on its use

We think Go Data has the potential to make contact tracing more effective and efficient in the current COVID 19 event

ECDC is inviting you to a tele meeting tomorrow Thursday 5 March 2020 from 15 00 to 16 00 to present the tool and provide

information that could facilitate the use of Go Data in your country in the response to COVID 19 Apologies for the short notice we

have received requests from different EU Member States and we want to address this as soon as possible

During the tele meeting we plan to go through
a presentation of the tool by WHO focusing on use for COVID 19 outbreak investigation and contact tracing [WHO]
a brief legal perspective on the use of the tool with regards to GDPR [ECDC]

discussion and questions

Please find the tele meeting dial in details at the bottom of this email Thanks for joining few minutes before 15 00 and for muting

your line to avoid background noises

We will invite you to give us feedback by the end of the week on whether you are interested in using Go Data

Please do not hesitate to contact us should you have questions in the meantime

Kind regards

Response and Emergency Operations Group ECDC

When it s time join the Webex meeting here

Meeting number access code C10 2g

Meeting password 10 2g

Thursday 5 March 2020

15 00 | UTC 01 00 Brussels Copenhagen Madrid Paris | 1 hr

Join meeting
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Join by phone

Tap to call in from a mobile device attendees only

10 2g Sweden Toll International Dial

Belgium Tollo 10 2g

Global call in numbers

Join from a video system or application

Dial 10 2e |@ecdc webex com

You can also dial and enter your meeting numberH0 2g

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business

Dial 10 2e |@lync webex com

Need help Go to http help webex com

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu
SSsr

Follow ECDC on f In s
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il^ ecx5c
2005 2020

Confidentiality Notice
If you are not die intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 55 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

C0H28 |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

m

Sun 3 22 2020 12 41 59 PM

RE LCI sitrep 22 maart 2020

Sun 3 22 2020 12 41 59 PM

11X1

10 2b 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 13 22

OOJPe I0 2e 10X28 B 10 126|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject RE LCI sitrep 22 maart 2020

Importance High

Hierbij de tekst voor de update
Ik heb de tekst in lijn gehouden met de teksten van gisteren en vrijdag Vanaf maandag wordt er meer info

gegeven of in ieder geval meer duiding gegeven

Graag z s m je reactie met evt wijzigingen ivm afstemming met VWS en publicatie voor 14 uur

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 13 09

10 2t 10 2e 10 2s B 10 2e| 53 rivm nl 5 rivm nlTo

Subject FW LCI sitrep 22 maart 2020

Bijgevoegd de SitRep van zondag 22 maart

Morgen zullen we ook iets opnemen over onderliggend lijden van overledenen

Stuur je me ze de webtekst voor rivm nl wil die ook graag accorderen10 2e

Met vriendel ijke groet

10X28Dr

Arts M G Infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Tel 030 \ \lod10 2e 10 2e

RiVM Centrum Infectieziektebestrijding
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 13 41

10 26 10 2e 10 2eTo Cc minvws nl @minvws nl |
rivm nl Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@rivm nl

m

10 2e |@rivm nl

@rivm nl Q10 10 2e 10 2e 10 2eCc LCI Voorwacht @rivm nl |
10 2e

Subject LCI sitrep 21 maart 2020

Beste allemaal

Bij deze de LCI sitrep voor vandaag

Met vriendelijke groet

10 2eDr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbakJ
3720 BA Bilthoven

Tel

10 2eFax
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To LCI Voorwachtl irivm nll |@rivm nl]
m m m

Cc |@rivm nl]
m

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 3 17 2020 9 25 48 AM

RE COVID19 aanvullende vragen suggesties
Tue 3 17 2020 9 25 48 AM

Even afwachten wat uit OMT komt volg het op

From LCI Voorwacht |
Sent dinsdag 17 maart 2020 09 56

10 2e @rivm nl

10 2e 10 2e
k| rivm nl |
^|@rivm nl

Subject FW COVID19 aanvullende vragen suggesties

|@rivm nlTo m

Cc

Hoi 10 2»

Al als signaal doorgezet naar RAC

10 2eAd 1 al via

Ad 2 GGD en kunnen gewoon zelf aanpassen

Ad 3 signaal voortmiegl

|laten natrekken bij Infopunt Graag verwijzen naar de standaard antwoorden over testen

ga jij over brieven op website10 2e

Zal ditook terug koppelen aan GGD

10 2e I0 2e

10 2e

10 2e10 2e

Dubbei

10 2e
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Dubbel
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M 4§PLJ@minvwSjnll
iminvws nl]

To

lfuaieaa@minvws nl10 26Cc

From

Sent

Subject
Received

Mon 3 9 2020 1 02 41 PM

RE INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Mon 3 9 2020 1 02 41 PM

Hi 10 2»

Even nagevraagd
Vraag 1 Voor zover bekend is er bij ons geen apart beleid voor vervoer van besmette personen behalve voor zieke

personen via ambulance Pragmatisch advies is om beleid als bij tuberculose te volgen Mondkapje voor de

besmette persoon normaal vervoer geen aparte schoonmaak nodig
Vraag 2 Beleid voor obductie en begrafenisondernemers is in ontwikkeling

Vraag 3 Virus is niet via de lucht overdraagbaar a lie via druppels zie ook Q A s na hoesten en niezen slaan deze

druppels snel neer Een precieze tijd is niet te geven maar beleid rond een ruimte moet zich vooral richten op het

schoonmaak en desinfectie van oppervlakten Niet over hoeveel tijd iets in de lucht zit

Groet

1D 2e

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 12 44

10 [2e 10 2e |@rivm nlTo

10 2»10 2s@minvws nl |
Subject FW INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Importance High

|@minvws nlCc 10 2e

Hoiffl

Heb jij hier wellicht een kort antwoord op

Groet

10 2e

10 2e pminjenv nlVan |
Verzonden maandag 9 maart 2020 12 36

Aan |
CC ^H
BD DII BVA

Onderwerp RE INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Urgentie Hoog

10 2e

10 2e10 2e 10 2s I0 2eipminvws nl l l pminienv nl

10 2e 10 2eDCC pminvws nl [ pminjenv nl10 2e

I pminjenv nl

Het gaat om voor ons heel specifieke vragen die wij vanuit de reguliere disciplines van bedrijfszorg en met de

gevonden informatie niet kunnen beantwoorden

Het betreft de volgende vragen

1 Zijn er richtlijnen voor transport van besmette personen en zo ja welke i c als een gedetineerde

mogelijk besmet is [vraag Dienst Justitiele Inrichtingen]
2 Is een overledene waar sectie op moet worden verricht nog een bron van besmetting Zo ja hoe lang nog

en welke voorzorgs maatregelen moeten worden getroffen [vraag Nederlands Forensisch Instituut]
3 Hoe lang is het virus in een ruimte waar een besmet persoon aanwezig is geweest nog via de lucht

overdraagbaar [algemene vraag]

Op dit moment zijn dit de vragen
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Kunnen jullie ons aan de goede antwoorden laten helpen

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

10 2»

coordinator Arbeidsjuridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel Organisatie

Afdeling Dienstverlening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06 w

l@mlnjenv nl

http www riiksoverheid nl

M

Justitie en Veiligheid Recht raakt mensen

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zaterdag 7 maart 2020 10 49

Aan 10 2eK 2e @minjenv nl

10 2e@minvws nl |
@minjenv nl

Onderwerp RE INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

[@minjenv nlCC | 10 2e10 2»

10 2e10 2e

Beste 10 2e

Bedankt voorje email Over wat voor soort vragen gaat dit

Het RIVM wordt echt overspoeld met vragen dus we proberen hen zo veel mogelijk te ontlasten

Veel antwoorden op vragen ook per sector staan op www riiksoverheid nl corona Als er echt specifieke vragen zijn horen we

het graag Het verzoek om deze dan te bundelen zodat we ze in lx aan het RIVM kunnen voorleggen

Groet

10 2«

Lis■J 2e | Crisiscoordinator DCC VWS |
Ministerie van Volksaezondheid Welzijn en Sport | Directie Pubiieke Gezondheid |

Afdeiing Crlsisbeheersing en Infectieziekten | Etaae KL0IW31

l@minvws nl I | Mobiel 0610 2e

Parnassusplein 5| 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag |

@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 17 T3

^l@minvws nl

10 2

10 2« 10 2a|@minvws nlAan

| 5 minvws nl @minvws nl

Onderwerp FW INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM
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Van |
Verzonden vrijdag 6 maart 2020 17 13 06 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

101 28

Aai

10 2e 10 2e BD DII BVACC

Onderwerp INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Beste collega

Hebben jullie de contactgegevens van onze contactpersoon bij RIVM

Alvast bedankt

10 2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel Organisatie

Afdeling Dienstverlening Arbeidsjuridische Zaken AjZ
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |’
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10 28

|@minienv nl

http www riiksoverheid nl

10 2e

Justitie en Veiligheid Recht raakt mensen

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 12 53

Aan

Onderwerp RE Notulen Coordinatiewerkgroep d d 3 maart 2020 Rijksbrede richtlijnen Rijksoverheidswerkgevers

Urgentie Hoog

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2e|@minienv nl @minjenv nl10K2e

Dag collega s

Tijdens het overleg dinsdag Cord COVID 19 is door mij gevraagd of jullie mij aan een direct nummer naar een

deskundige van het RIVM kunnen helpen om de soms specifieke vragen van het NFI te kunnen beantwoorden

Is dit nummer al voor mij beschikbaar

Met vriendelijke groet

10 28

10 2e

Senior adviseur Kwaliteit Arbo Milieuzorg
ADR Veiligheidsadviseur
Mem ber QCC EMFSI

FENELAB lid ARBO commissie

Nederlands Forensisch Instituut

Directie team KAM

Laan van Ypenburg 6 | 2497 GB | Den Haag
Postbus 24044 | 2490 AA | Den Haag

T 0031 0 70|
M 0031 0 6 |
nmmi@nfi nl

ra
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www forensischinstituut nl

Nederlands Forensisch Instituut In feiten het beste

Dit bericlit kail informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien 11 niet de geadresseerde bent of dit bericbt abusievelijk aan u is

toegezonden wordt n verzockt dat aan de afzender te melden en bet bericbt te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkbeid
voor scbade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisck verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability7 for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scbade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infomiatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sehade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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To |@rivm nl] |@rivm nl]m m

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 3 10 2020 9 02 48 AM

RE Antw INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Tue 3 10 2020 9 02 48 AM

Dank en informeren jullie VWS ook over de tijdsduur

I0 2e 10 2s

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e

10 2» 10 2e

10 2e C10 2» 10 2»10 2«

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2 10 2

Dubbel

10 2 Hia»2e 10^2e

10 2e

10 2S 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e»
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Vraag 1 Voor zover bekend is er bij ons geen apart beleid voor vervoer van besmette personen behalve voor zieke

personen via ambulance Pragmatisch advies is om beleid als bij tuberculose te volgen Mondkapje voor de

besmette persoon normaal vervoer geen aparte schoonmaak nodig
Vraag 2 Beleid voor obductie en begrafenisondernemers is in ontwikkeling

Vraag 3 Virus is niet via de lucht overdraagbaar a lie via druppels zie ook Q A s na hoesten en niezen slaan deze

druppels snel neer Een precieze tijd is niet te geven maar beleid rond een ruimte moet zich vooral richten op het

schoonmaak en desinfectie van oppervlakten Niet over hoeveel tijd iets in de lucht zit

Groet

Gini

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 12 44

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

10 {2e 10 2»Cc _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl |
Subject FW INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Importance High

[ Siminvws nl

Hoi Gini

Heb jij hier wellicht een kort antwoord op

Groet

Elwin

Van Oever MSc E G ten BD DP Q

Verzonden maandag 9 maart 2020 12 36

Aan

10 2e l@minjenv nl

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl Andeweg mr S L F BD DP Q j
CC _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl Andeweg mr S L F BD DP O j
BD DII BVA j

Onderwerp RE INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Urgentie Hoog

l@minjenv nl

10 2e 10 2e@minienv nl

10 2e @minjenv nl

Beste Elwin

Het gaat om voor ons heel specifieke vragen die wij vanuit de reguliere disciplines van bedrijfszorg en met de

gevonden informatie niet kunnen beantwoorden

Het betreft de volgende vragen

1 Zijn er richtlijnen voor transport van besmette personen en zo ja welke i c als een gedetineerde

mogelijk besmet is [vraag Dienst Justitiele Inrichtingen]
2 Is een overledene waar sectie op moet worden verricht nog een bron van besmetting Zo ja hoe lang nog

en welke voorzorgs maatregelen moeten worden getroffen [vraag Nederlands Forensisch Instituut]
3 Hoe lang is het virus in een ruimte waar een besmet persoon aanwezig is geweest nog via de lucht

overdraagbaar [algemene vraag]

Op dit moment zijn dit de vragen

Kunnen jullie ons aan de goede antwoorden laten helpen
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

Egon ten Oever

coordinator Arbeidsjuridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel Organisatie
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Afdeling Dienstverlening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06 48 10 00 91

|@minienv nl

http www riiksoverheid nl

10 2e

Justitie en Veiligheid Recht raakt mensen

10 2e 10 2e @ minvws nlVan

Verzonden zaterdag 7 maart 2020 10 49

Aan Andeweg mr S LF BD DP O ^|
CC _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl Andeweg mr S L F BD DP O j
BD DP O ]

Onderwerp RE INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

10 2e @minienv nl

10 2 |@minienv nl Oever MSc E G ten

10 [2e @minjenv nl

Beste Sharon

Bedankt voorje email Over wat voor soort vragen gaat dit

Het RIVM wordt echt overspoeld met vragen dus we proberen hen zo veel mogelijk te ontlasten

Veel antwoorden op vragen ook per sector staan op www rijksoverheid nl corona Als er echt specifieke vragen zijn horen we

het graag Het verzoek om deze dan te bundelen zodat we ze in lx aan het RIVM kunnen voorleggen

Groet

Elwin

I 2e Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnisterie van Volksqezondheid Welziln en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

|@minvws nl I | Mobiel 06 15421824

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag |

10 C2e

Van _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 17 13

10 2e 10 2a|@minvws nl

Onderwerp FW INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Van Andeweg mr S L F BD DP O

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 17 13 06 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan _Dienstpostbus DCC VWS

CC Oever MSc E G ten BD DP O

Onderwerp INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

10 2e BD DII BVA
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Beste collega

Hebben jullie de contactgegevens van onze contactpersoon bij RIVM

Alvast bedankt

Sharon Andeweg
Juridisch HRM adviseur Mr

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel Organisatie

Afdeling Dienstverlening Arbeidsjuridische Zaken AjZ
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

l@minienv nl

http www riiksoverheid nl

10 2e

Justitie en Veiligheid Recht raakt mensen

Van Toth Jos ^^^@nfi nl

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 12 53

Aan Andeweg mr S L F BD DP O |
Onderwerp RE Notulen Coordinatiewerkgroep d d 3 maart 2020 Rijksbrede richtlijnen Rijksoverheidswerkgevers

Urgentie Hoog

10 2e |@minienv nl Oever MSc E G ten BD DP O ] 10 2a |@minjenv nl

Dag collega s

Tijdens het overleg dinsdag Cord COVID 19 is door mij gevraagd of jullie mij aan een direct nummer naar een

deskundige van het RIVM kunnen helpen om de soms specifieke vragen van het NFI te kunnen beantwoorden

Is dit nummer al voor mij beschikbaar

Met vriendelijke groet

Jos

Jos Toth

Senior adviseur Kwaliteit Arbo Milieuzorg
heidsadviseur

ENFSI

ARBO c

eilighei
er QCC

ADR V

Mem bi

FENELAB lid om m issie

Nederlands Forensisch Instituut

Directie team KAM

Laan van Ypenburg 6 | 2497 GB | Den Haag
Postbus 24044 | 2490 AA | Den Haag

T 0031 0 70 8886174

M 0031 0 6 48135348

liMtai@nfi nl

www forensischinstituut nl

Nederlands Forensisch Instituut In feiten het beste

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besteind Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkkeid
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voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan iiifomiatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadiesseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan iiifomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]
From

Sent Mon 3 9 2020 5 19 36 PM

Subject FW Antw INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

Mon 3 9 2020 5 19 36 PM

m

Received

Hi Margreet zie contactgegevens in groen van jjjgggl Q de schaduw contact persoon voor voorlopig10 2e

I0 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 18 15

10 2 10 2« 10 2« 10 2e|@rivm nl

Subject Antw INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

|@rivm nlTo

Klopt het verstuurde document wordt nu vertaald in een Q A door Lchv wacht nu op reactie vanuit leden omt Kan spoedig klaar

zijn morgen even sparren met 10 2s

10 2» 10 2e @rivm nlVan

Datum 9 maart 2020 om 17 32 57 CET

Aan

Onderwerp FW INFOVERZOEK CONTACTGEGEVENS RIVM

10 2e C10 2» 10 2»10 2«l@rivm nl @ rivm nl

10 2e
en

Ik had begrepen dat jullie met Beleid voor obductie en begrafenisondernemers bezig waren

Is al zicht wanneer dit klaar is en gecommuniceerd wordt Zie vraag VWS

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 17 17

LcJHfl
10 2e |@rivm nlTo

10 2e 10 2@minvws n l @minvws nlCc

CTGEGEVENS RIVM

Dank voorde beantwoording ik heb deze doorgezet en bij vraag 2 zoals telefonisch besproken een verwijzing toegevoegd naar

de algemene preventieve maatregelen zoals opgenomen in de LCI richtlijn We horen graag wanneer er meer gerichte info voor

de begrafenisondernemers beschikbaar komt

Groet 10 2e

Met vriendelijke groet

linisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Flex | Pro

IiiaiHDMgiminvws nl | 06 211 605 69

10 2S 10 2e

10 2e 1Q 2e

10 2e 10 2e»

Dubbsl
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e 10 2»

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 [2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 101 20

10 2e 10 2»

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2©

Dubbel

10 2e
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Dubbel
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To nil

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 3 3 2020 2 03 57 PM

RE Discrepantie richtlijn COVID 19

Tue 3 3 2020 2 03 57 PM

Begrijpt het Ben er mee bezig hoor Maar er komt veel hoge prio tussendoor

Wil je naar de vraag van l ast kijken Ik lees graag mee Die kan dan alvast aangepast worden10 2e

Groet

10 2e 10 2e |@ggdru nlFrom

Sent dinsdag 3 maart 2020 14 38

I0 [2s 10 2e |@rivm nlTo

Subject FW Discrepantie richtlijn COVID 19

Ik wil graag verder met de richtlijn maar kan dat pas doen als ik een reactie van jou heb

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

GGD regio Utrecht

RIVM CIb

T 03C

M 06

10 2»

m

m

10 2e

GGD reqio Utrecht e mail disclaimer

n wom

10 2eVan LCI Voorwacht |
Verzonden dinsdag 3 maart 2020 14 34

@rivm nl

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @ggdru nlAan

Onderwerp FW Discrepantie richtlijn COVID 19

meld zelfde discrepantie1C 10 2e

Met extra toelichting

Bijlage 5 heeft eind pagina 1 3 groepen labinfact benoemd 2 groepen

Extra groep zorgmedewerkers elders niet genoemd
Elders ook benoemen

Graag synchroniseren

From LCI ^^@ri\ m nl

Sent dinsdag 3 maart 2020 12 37

To LCI Voorwacht j
Subject FW Discrepantie richtlijn COVID 19

10 2e Srivm nl

Groet

10 2e

I0 2e 10 2e l@vrk nlFrom
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Sent dinsdag 3 maart 2020 12 36

To LCI ^^ ®rivmjTl

Subject Discrepantie richtlijn COVID 19

Beste voorwacht

In de richtlijn COVID 19 staat wat tegenstrijdige informatie over de hoogrisico contacten

Dit heeft op onze GGD vandaag al een paar keer voor verwarring gezorgd

Het gaat om het volgende

In bijlage 4 van de richtlijn staat dat alle hoogrisico contacten gewoon kunnen werken

Maar in informatiebrief 5 Voor hoogrisicocontacten staat dat huisgenoten en zorgverleners juist niet mogen werken

Dat laatste lijkt me het meest actuele advies zouden jullie z s m bijlage 4 kunnen aanpassen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Telefoonnummer 06]
Email

Werkdagen

10 2«

10 2e 5Jvrk nl

0 2e

GGD Kennemerland

Sector Preventie Advies Crisis

Postadres VRK Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Bezoekadres Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

151SCLAIMER

De informatie veizonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de geadresseerde n toestemming kregen
dit bericht te lezen Gebruik door anderen dan geadresseerde n is verboden De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en kan

binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings recht Externe e mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebmikt voor

het aangaan van verplichtingen Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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t10 2aFrom

Location

Importance

Subject mogelijke uitbreiding inreisbeperkingen met hoog risicolanden

Start Date Time Tue 3 17 2020 1 00 00 PM

End Date Time Tue 3 17 2020 1 30 00 PM

Landen en reaio s met wiidverspreide transmissie en vlieoverbod 20200315 docx

telefonisch overleg VWS belt in

Normal

Beste alien

Zoals vandaag reeds bij jullie aangekondigd we zouden graag overleggen over hoe om te gaan met eventuele uitbreiding van inreisbeperkingen vliegverbod
voor inkomende vluchteiMjiUi5icogebieden|^3ijgevoegc^tuk van RIVIVt wat jullie ook reeds hebben gezien waar wordt aangegeven datjne^ep|eij et^van
reisbewegingen uit|

vraag wat impact is van die maatregelen eTHioeveel hettoevoegt ook gezien mogelijk wegverkeer uit die landen In het Iccb is vandaag gevraagc^rr^en
algemeen afwegingskader die ook voor eventuele toekomstige uitbreiding met hoog risico landen gebruikt kan worden Doel van het overleg morgen is om een

advies voor het komende Iccb van donderdag op te stellen

Daarnaast spraken we vandaag met l W en KLM over hoe en wanneer we adviseren over evt afschalen van reisbeperkingen voor We zouden morgen

graag ook even stilstaan bij procesafspraken hierover

@RIVM ik heb jullie beiden even toegevoegd omdat we vandaag hierover contact hadden maar laten jullie mij morgen weten wie we het beste in kunnen

bellen

10 2a 10 2a 10 2a nuttig zou zijn naast de huidige inreisbeperkingen vanuit Het is de10 2an n

DCCVWS

Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Flex | Pro

|@minvws nl | 06 I10 2e 10 2e
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From

Sent Fri 6 19 2020 2 41 13 PM

Subject In plaats van De Keek

Received

PJ

Fri 6 19 2020 2 41 15 PM

Beste Collega s

Er is afgelopen week weer een hoop gebeurd bij DVP

Bij het Infopunt is deze week de 50 000e coronavraag beantwoord Het MT RIVM is onder de indruk van de

prestaties van het Infopunt
Volgende week is voorlopig het laatste OMT Rob zal weer vaker voor DVP werkzaam zijn

is gevraagd te participeren in het project Archiveren Reconstrueren Vertellen voorbereiden op

Evalueren ARVE Dit project brengt alle corona werkzaamheden in kaart en zorgt voor de archivering
van alle adviezen rapporten mails en digitale berichten Afgelopen week is er vanuit de Tweede kamer

gevraagd of er een eerste evaluatie kan plaatsvinden voor September daarbij is een goed archief heel

behulpzaam
Bij Regiokantoor NoordOost worden nu net als in Bilthoven stickers geplaats i v m looproutes en 1 5

afstand houden

De vacature in het NHS team van NoordOost heeft in de interne fase niet tot invulling van de vacature

geleid De vacature is extern uitgezet en daar zijn maarliefst 89 reaches op binnengekomen Hopelijk kan

er iemand na de zomervakantie starten

10 2e

Goed nieuws over de FMD implementatie
• Afgelopen maandag is regiokantoor NoordOost gestart met het FMD afmelden

• Afgelopen dinsdag is regiokantoor West gestart met het FMD afmelden

• A s maandag worden de werkzaamheden afgerond om te starten met het afmelden in Bilthoven

gebouw Z

• De validatie zal op een later moment afgerond worden

• Een hele prestatie

Clientenportaal Dit zal worden gehost door SSC campus Er is groen licht gegeven voor het opstarten van

zal zorgen voor de coordinatie v w b de backeen projectgroep voor het clientenportaal
end en front end

10 2e

COVID drukte

Er is voor het eerst Remdesivir uitgeleverd
Afgelopen week is Dexamethason veel in het nieuws geweest als nieuw middel tegen COVID Er

loopt een inventarisatie van de voorraden in het land
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• Het AD heeft vragen gesteld over hydroxy chloroquine
• Vaccinvoorziening stelt een register op qua werkzaamheden omtrent COVID i v m de

archivering O a te gebruiken in project ARVE

Het Beleidsoverleg met het ministerie van VWS heeft gisteren plaatsgevonden daar is het volgende
besproken

Er is nog geen beoordeling van de dienstverlening van DVP over het jaar 2019 Deze is op de

agenda gezetvan het volgende beleidsoverleg in juli
N a v de berichtgeving rond de deal van

benadrukt dat DVP beschikt over expertise en ervaring met het inkopen van vaccins en dat het

ministerie van VWS gebruik kan maken van deze expertise
DVP is samen met CIb en CvB begonnen met de voorbereidingen op een mogelijke COVID

vaccinatie campagne Vanuit DVP isiUfliHDlhier mee bezig Zodra de interne afstemming rond is

zal het gesprek worden gevoerd met VWS

Er is toestemming voor het zoeken naar een nieuwe bestemming voor de overtollige Rota

vaccins De campagne voor het vaccineren van de risicogroepen is uitgesteld Er zal worden

gekeken of deze vaccins nog kunnen worden verkocht anders gaan ze mogelijk naar Unicef of

GAVI

met AstraZenica is er nogmaals10 2b

DVP heeft aangegeven binnenkort FMD compliant te zijn
VWS heeft toestemming gegeven om onze voorraad Voraxaze op te hogen en Narcan Neusspray

in te kopen en te leveren aan de politie en andere instanties

DVP heeft aangegeven dat het is gelukt om extra griep en pneumokokken vaccins in te kopen
Het volgende beleidsoverleg wordt gepland in juli Het offerteverzoek 2021 en de

voortgangsrapportage van de eerste 5 maanden staan op de agenda naast de boordeling 2019

Vanuit het OMT

• Kinderen die verkouden zijn mogen wel weer naar school

• Er wordt gewerkt aan versimpeling van de corona maatregelen voor zowel binnen als buiten Er

is nu veel onduidelijkheid
• Volgende week is voorlopig het laatste OMT

De verwachting is nog steeds dat we tot 1 September thuis moeten blijven werken

Er ligt een vraag van de Rijksoverheid bij de Belastingdienst in hoeverre ambtenaren hun IKB budget
mogen inzetten om een goede thuiswerkplek te realiseren

Fijn weekend

Vriendelijke groet
10 2e
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 7 28 2020 9 53 08 AM

RE In plaats van De Keek

Tue 7 28 2020 9 53 09 AM

Ik wil niet zeuren maar ik doe het wel We hadden dacht ik afgesproken dat we hierover zie onderstaande uit de

keek nieuwsbrief zouden praten Jij zou informatie sturen en wij zouden er een gesprek er over hebben

Als je er van af ziet of het niet serieus neemt prima maar ik vind het niet leuk om alleen via een nieuwsbrief

daarover geinformeerd te worden

Ook je vertrek bij DVP moest ik via een algemene mail lezen

Het heeft niet zoveel zin om er over te vallen want je gaat toch weg Maar fair vind ik het niet

Met vriendelijke groet

10 2e

RIVM DVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
I

T 030 L
M 06

www rivm nl

P]

• COVID

Qheeft een team samengesteld om de registratievan de_CQVID vaccinatie mogelijk te maken [£££
lieeft de mogelijkheid om een aantal

o

gaat dit trekken met o a

mensen aan te nemen liiervoor

10 2e10 2e 10 2e en 19J 2e
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Subject In plaats van De Keek

Received

FJ

Mon 6 15 2020 8 13 19 PM

Beste Collega s

Zoals vorige keer aangekondigd zijn de corona maatregelen op het RIVM per 8 juni iets versoepeld Zie IlMsite

http insite rivm nl praktische mededelinqen rivm corona maatreqelen 8 1uni Niet alles zal gelijk helder zijn Heb

je vragen stel ze aan je leidinggevende Tussen de middag is er dinsdag waarschijnlijk als je dit leest vandaag
een bijeenkomst voor de leidinggevenden waarin vragen en dilemma s rond de nieuwe maatregelen worden

besproken

Vanuit het MT RIVM

Infectieradar Vorig weekend werd bekend dat er een datalek heeft piaatsgevonden bij het gebruik van

Infectieradar De oorzaak hiervan bleek de onderliggende vragenlijstapplicatie Formdesk Deze is

vervolgens meteen uit de lucht gehaald Donderdag vond er een penetra tietest voor Formdesk plaats om

te achterhalen waar de zwakke plekken zitten Het is nog onduidelijk wanneer wordt verwacht dat de

formulieren van Formdesk weer kunnen worden gebruikt Formdesk formuleren worden vanuit DVP

gebruikt voor hetopvragen van vaccinatiebewijzen NHS pilot en registratie vaccinverliezen

Er wordt gewerkt aan een hitteplan ook m b t thuiswerken

Gedragsunit Vrijdag is er gepubliceerd over het 3e onderzoek van de gedragsunit Mensen geven aan zich

minder somber en angstig te voelen dan eerder Minder dan 25 heeft de intentie zich te laten testen bij
milde klachten

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd uitgewisseld

We hebben vrij lang stilgestaan bij onze extra capaciteitsbehoefte door de coronacrisis Vanuit het

Operationeel Team Kritische Processen OTKP vindt een inventarisatie plaats hoeveel en wat voor soort

extra capaciteit er nodig is de komende 1 2 jaar voor de kritische processen

Er was ook goed nieuws Na veel gedoe kan Remdesivir een experimenteel antiviraal middel nu worden

geleverd aan ziekenhuizen

Tot mails of horens

Vriendelijke groet
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Beste Collega s

Wat is er afgelopen twee weken bij DVP gebeurd uitgewisseld
• Vorig weekend is Praeventis overgezet van Ordina in Groningen naar het RODC in Amsterdam Er is keihard

gewerkt door SSC Campus Ordina en BIS Over het algemeen is het proces soepel verlopen Maandag waren

er een paar performance problemen trager systeem Vannacht is er een actie geweest waardoor de

performance vandaag beter zou moeten zijn Verzoek aan de Teamleiders en Regiomanagers om contact op te

nemen met Miiaifesribii andere signalen of ervaringen vanuit de regiokantoren Veel complimenten voor deze

enorme prestatie Het was best spannend of het allemaal op tijd zou lukken

• Aanstaande maandag start regio Zuid met het afmelden van de RVP producten in het kader van de Falsified

Medicines Directive FMD Het projectteam is heel druk geweest om alles te testen werkinstructies te

schrijven en betrokkenen te trainen Als alles goed gaat volgen West en NoordOost op 8 juni en gebouw Z op

22 juni Ook dit is een grote stap waarmee we weer gaan voldoen aan de wetgeving Het heeft bloed zweet

en tranen gekost van het kleine projectteam We duimen voor een goede start maandag
• Het blijft erg druk met producten in het kader van COVID 19 Het is veel en het moet snel waardoor het

soms chaotisch verloopt Processen moeten aangepast worden omdat bij elk product afwijkingen van onze

reguliere processen nodig zijn
• De drukte bij InfoPunt is stabiel Bij zowel mail als telefonie worden de vragen complexer om te

beantwoorden Dit komt omdat er veel ruimte is voor interpretatie van de regelgeving vanuit Rijksoverheid
versus de Veiligheidsregio s Rijksoverheid Het gaat om vragen als mag ik koffie drinken met 10 mensen

achter in mijn tuin Vragenstellers worden soms ook agressiever ongeduldiger en dwingender Veel lof voor

hoe de medewerkers hiermee omgaan

dezelfde en eenduidige informatie op de websites van RIVM en Rijksoverheid komt te staan

• De NPG griepvaccins moeten zo goed mogelijk worden verdeeld over de huisartsenpraktijken Er is voor het

eerst een maximum te bestellen aantal vaccins ingesteld Dit is op basis van de hoeveelheid bestellingen die in

2019 per huisartsenpraktijk plaatsvond max 115

• Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen NPPV Het gaat waarschijnlijk lukken om de 290 000 extra

vaccins aan te schaffen Vanaf het najaar komen de 73 tot 79 jarigen in aanmerking voor de prik De extra

vaccins pneumokokken en griep zorgen ervoor dat de huisartsen meer opslagruimte koude keten nodig
hebben Daarnaast moet er worden nagedacht over een andere uitvoering om te kunnen vaccineren i p v de

10 2e en mensen bij LCI zijn druk bezig om er voor te zorgen dat
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groepsvaccinaties Eind van de maand komen de huisartsen bijeen om te praten over de opslag kosten en

uitvoering van het vaccineren

• Gelijk na de persberichten over mogelijke bescherming tegen Covid 19 door BMR vaccinatie werden

tientallen vaccinatiebewijzen opgevraagd bij de regiokantoren Zowel via de normale als via de snelle nieuwe

route via de website Inmiddels is het weer rustiger geworden

Fijn lang weekend allemaal

Vriendelijke groet
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From

Sent Wed 5 6 2020 4 11 21 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Wed 5 6 2020 4 11 23 PM

Beste Collega s

Wat later dan jullie gewend zijn maar daarmee niet minder interessant

Vanuit het MT RIVM

• Er wordt nagedacht over de 1 5m werkplekken Voor 11 mei zullen de eerste kaders opgesteld worden door

Bedrijfsvoering Voor 19 mei kunnen stafhoofden en centrumhoofden dan reageren op die kaders 19 mei is

er een DR Vanaf 20 mei liggen de plannen dan klaar voor het geval de maatregelen versoepeld worden

• Bedrijfsvoering gaat vanaf 11 mei bijhouden hoeveel mensen er al dagelijks werken op het RIVM Dan is er

een idee hoeveel mensen er nog bij passen De indruk is dat het al steeds drukker is op het terrein

• Er zijn veel verschillende ingangen binnen het RIVM waar vragen van burgers en professionals binnenkomen

Naast het InfoPunt en het Vraag Aanbod loket krijgen afzonderlijke afdelingen personen ook vragen Er is

een werkgroep opgestart om na te denken over 1 loket waar alle vragen voor het hele RIVM binnenkomen

Gisteren is de eerste kickoff geweest Projectleden zijn heel erg geinteresseerd in Topdesk van

ons InfoPunt en de kennisbanken voor de vragen van het RIVM en voor VWS

10 2e

Wat is er vorige week bij DVP gebeurd
Orientatie op vaccinatiecampagne COVID 19 Belangrijk om ons daar alvast op voor te bereiden hoe

gaan we inkopen hoe gaan we oproepen hoe gaan we reaistrerenl maie51aaat een eerste verkenning doen

en zal hierover in gesprek gaan met verschillende collega s van DVP maar ook met CIb en CvB

• gfctuiwnw en ^Hhebben vorige week een seminar van

informatie opgehaald wel het nodige gebracht Het ging o a over hoe je kunt voorkomen dat je verkeerde

informatie krijgt |~~

bijgewoond Hierbij is niet veel nieuwe10 26

kon hier vertellen over onze ervaringen met DDJGZ

|De drie maandsrapportage over P22 is ruim op tijd naar VWS gestuurd
• Er wordt een Beleidsoverleg voorbereid en gepland voor de zomer om o a de beoordeling over 2019 te

krijgen Verder is het belangrijk de onderwerpen door te lopen die nu tijdens de coronacrisis opkomen
de bestellingen van producten voor het serum depot lopen vertraging op omdat er niet

geexporteerd mag worden vanuit bepaalde landen Er zijn ook bestellingen die al onderweg zijn maar

vertraging oplopen door COVID 19

• Vacatures

l° 2e

d0 2e

10 2e

10 2e wordt de nieuwe programmamedewerker bij NHS per 1 juli Ze werkt a an een coronao
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project bij IDS en kan helaas niet eerder weg

Tot mails apps chats of bels Werk ze allemaal

Vriendelijke groet
10 2«
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject RE Antw In plaats van De Keek

Tue 4 21 2020 6 37 22 AM

Tue 4 21 2020 6 37 21 AM

Received

Je leest de BCO verslagen toch ook wel he Daar staat meer in

Griep kopen we maximaal wat in de contracten past meer kan niet Er is veel vraag naar dus bijkopen zal moeilijk
worden

Succes vandaag
10 2«

101 26 101 26 @rivm nlFrom

Sent dinsdag 21 april 2020 07 29

101 26 10 2e |@rivm nlTo

Subject Antw In plaats van De Keek

Dank weer Heel informatief Verstandig dat er meer griep ingekocht wordt Kan me goed voorstellen dat daar ineens veel

meer belangstelling voor is straks Groet ^^
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From

Sent Fri 5 8 2020 8 15 34 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Fri 5 8 2020 8 15 36 PM

Beste Collega s

Wat eerder dan jullie gewend zijn alweer een In de plaats van de Keek De reden is dat ik volgende week vrij ben

Dus hier alvast het bericht dat jullie anders komende dinsdag gekregen zouden hebben

Vanuit het MT RIVM

• Na de persconferentie van afgelopen dinsdag weten we dat het merendeel van ons nog een tijdje thuis moet

blijven werken Er wordt nagedacht over hoe het thuiswerken beter ondersteund kan worden Ook mentaal en

psychisch Er kan contact opgenomen worden met maatschappelijk werk en psychologen geldt voor a lie

medewerkers Ook leidinggevenden krijgen meer aandacht over hoe ze medewerkers en elkaar kunnen

ondersteunen Verbinding is een belangrijk punt De 1 5 m organisatie wordt verder uitgewerkt Ook wordt er

nagedacht hoe medewerkers beter te faciliteren bij het inrichten van de thuiswerkplek
• Er worden voorbereidingen getroffen voor de formele evaluaties die er geheid gaan komen De eerste

evaluates vinden nu al in de pers plaats en RIVM krijgt daar veel vragen over 50 heeft een parlementaire

enquete aangevraagd over verpleeghuizen
archief waar uit geput kan worden Er wordt ook nagedacht over de vragen die we kunnen verwachten en de

antwoorden op die vragen is betrokken bij deze voorbereidingen
• We moeten ons er bewust van zijn dat RIVMers een voorbeeldfunctie hebben Medewerkers wordt verzocht

om te letten op eigen gedrag Er zijn door buurtbewoners opmerkingen gemaakt dat collega s gezellig bij de

poort stonden te praten met minder dan 1 5 m afstand

• De eerste resultaten van het RIVM gedragsonderzoek tijdens de coronacrisis zijn bekend mensen vinden de

1 5 m afstand bewaren lastig Een derde van de deelnemers geeft aan angstiger somberder gestrester en

eenzamer te zijn Een vijfde van de mensen heeft slaapproblemen Er blijkt een groot vertrouwen in de

Nederlandse aanpak 80 heeft veel vertrouwen in de Nederlands aanpak en 90 van de mensen houdt

zich aan de afspraken Zie ook INsite

10 2e zorgen voor een goed10 2e en

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd uitgewisseld
• Bij DVP wordt nagedacht over hoe we met elkaar in contact kunnen blijven en hoe collega s die alleen zijn of

zich eenzaam voelen ondersteund kunnen worden Bij verschillende afdelingen en teams worden koffie pauze

momenten gehouden via Gotomeeting of Sametime FCC heeft een koffiecorner beschikbaar via Webex
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• Afgelopen week werd in de pers een relatie gelegd tussen BMR vaccinatie en bescherming tegen Corona Om

te voorkomen dat de regiokantoren overspoeld worden met aanvragen voor vaccinatiebewijzen kunnen

burgers nu op de website verkort een vraag stellen of ze gevaccineerd zijn tegen BMR

•imirei en anderen zijn ook afgelopen week weer druk geweest met producten waar een tekort aan dreigt
Omwille van de veiligheid wordt hier weinig over op schrift gesteld
• Als je voor een vergadering mee moet doen met Teams dan kan dit het beste buiten Campus om gedaan
worden Het installeren van Teams of Skype of andere online vergadertools lukt niet altijd binnen Campus

Op de IPad gaat het meestal makkelijker dan op een laptop of smartphone
• Eind vorige week is door VWS besloten om de gehoorscreening per 4 mei weer op te starten De

regiomanagers hebben een mailing naar JGZ verstuurd en er is een extra Hielpriknieuws uitgegeven Daarin

benadrukt dat vragen over de gehoorscreening bij de gehoorscreening gesteld moeten worden Dit om

belasting met onterechte vragen bij de regiokantoren te voorkomen

• Eergisteren is er een spannend besluit genomen over Praeventis Praeventis wordt verhuisd van het

datacentrum van Ordina naar het datacentrum van de Rijksoverheid Eergisteren moest bij Ordin^aanaeaeven
worden of we gebruik willen maken van het terugvalscenario bij Ordina als de livegang niet lukt

Dit betekent dat cT^Tveganc^™
voor 1 juli echt door moet gaan De planning staat op 15 16 mei Daarna is er nog uitloop tot 1 juli
De gebruikerstesten zijn nog gaande Volgende week wordt het besluit genomen of de livegang echt doorgaat
in het weekend Er moeten nog veel koppelingen gelegd worden oa LSP koppeling Er wordt alles op alles

gezet om het te laten slagen
• Datalekken PSIE kunnen straks via Topdesk gemeld worden De regiokantoren hebben dit getest en het ziet

er goed uit

• In NoordOost wordt volgende week maandag de koelcel formeel overgedragen Daarna zal de validatie

plaatsvinden
• Team Logistiek is 22 mei de vrijdag na Hemelvaartsdag niet aanwezig Voor de consignatiedienst geldt
deze dag als een weekenddag

10 2b

10 2b

Tot over een week Werk ze allemaal

Vriendelijke groet
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To |@rivm nl]m

From

Sent Tue 3 31 2020 8 05 15 PM

Subject Doorst Vragenformulier 30 03 2020

Tue 3 31 2020 8 05 16 PMReceived

Qverzicht kamervraoen VWS au SB docx

Ter info

@rivm nlVan

Datum 31 maart2020 om 17 49 29 CEST

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlAan

Onderwerp RE Vragenfonnulier 30 03 2020

Prioriteit Hoog

Dit is wat ik nu heb er missen nog twee vragen maar ikw eet niet of jullie daar onderhand zelf al een antwoord op

hebben gemaakt
Ik ga daar nu nog achteraan

Klopt het dat een groot aantal mensen geen of nauwelijks symptomen heeft maar wel zeer besmettelijk is en kent u de

wetenschappelijke schattingen dat deze groep mensen verantwoordelijk is voor het merendeel van de besmettingen van het

coronavirus 4

21 Welke wetenschappelijke onderzoeken en adviezen liggen ten grondslag aan uw antwoord op de voorgaande vraag en hoe

verhoudt zich daarmee het verschil tussen het antwoord op eenzelfde vraag op de website van het RIVM 6 en het officiele WHO

advies 7 waaraan u het Nederlandse bestrijdingsbeleid ten aanzien van COVID 19 zegt te willen laten voldoen

10 2e 10 2e
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Subject In plaats van De Keek

Received

PJ

Fri 6 5 2020 12 46 18 PM

Beste Collega s

Ondertussen werken we nu ruim twee en een halve maand voornamelijk vanuit huis Aan de ene kant zijn de

meesten er aardig aan gewend aan de andere kant snakken ook velen naar meer contact met elkaar Ik ook Ik

mis de niet geplande gesprekjes het gevoel hoe het met jullie gaat de vibe op de gang in bedrijf Terwijl het werk

gelukkig wel gewoon doorgaat Jullie zijn allemaal vakvolwassen professionals en jullie output is onverminderd

goed Daarzijn wij als leidinggevenden heel trots op

We moeten het werken zo nog een poosje volhouden Pas per 1 September mogen we waarschijnlijk in shifts op

kantoor gaan werken Wel komt er komende week een kleine versoepeling voor belangrijke overleggen Daar zal

binnenkort over gecommuniceerd worden

Wat is er afgelopen week bij DVR gebeurd uitgewisseld

• FMD De oorzaak van de bug is nog niet gevonden Er is wel een vrij simpele workaround bedacht om de

pop ups in de chauffeursapp toch te kunnen zien Gisteren is de workaround getest en dit lijkt goed te werken

Vandaag is de 2e testdag Hopelijk kan dan na vandaag toch groen licht gegeven worden om verder te gaan

met FMD Eindhoven zal dan volgende week starten met zelf scannen om ervaring op te doen De week erop

zal op de 15e juni Zwolle starten en op de 16e juni Zoetermeer Ondertussen zoekt Creetion verder naar de

oorzaak van de bug
• NPG De bestellingen voor griepvaccins gaan sneller dan anders 80 van a lie praktijken die bij ons

bestellen hebben de bestelling al geplaatst terwijl ze nog de hele maand juni hebben om te bestellen Meer

dan 3 miljoen griepvaccins zijn besteld Dit komt al in de buurt van de limiet van 115 die de HA mogen

bestellen

NPPV Voor Pneumokokken zijn al meer dan 600 000 vaccins besteld Ook hier geldt een bestellimiet HA

mogen 23 van wat ze vorig jaar aan griepvaccins hebben besteld bestellen aan pneumokokkenvaccin Er

zijn veel verzoeken om meer te kunnen bestellen Er wordt gerekend wat mogelijk is er is meer vaccin

beschikbaar Vanmiddag is hier overleg over

De universele Rotavaccinatie zal op z n vroegst eind 2021 gestart worden ALS er positief advies van de

Gezondheidsraad komt dat overgenomen wordt door de Staatsecretaris We gaan een andere bestemming
zoeken voor de vaccins die al bij ons liggen De voorraden op de regiokantoren worden teruggehaald naar
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Movianto

• NHS Deze week zijn de sprints gestart voor de digitale hielprikkaart De eerste 3 sprints staan in het teken

van het vormgeven van de hielprikkaarten In de sprints werken ook screeners en medewerkers van

ziekenhuizen mee Deze deelnemers komen allemaal uit regio West De eerste sprint ging goed wel wat

technische problemen met Teams

• RVP Onze nieuwe drukker Impress gaat op 1 oktober starten met het versturen van geboortesets
• Informatiepunt De vragen die nu binnenkomen zijn gecompliceerder en aan de telefoon zijn bellers meer

gefrustreerd Om dit in goede banen te leiden wordt maandag een bijeenkomst georganiseerd met een

afvaardiging vanuit alle regiokantoren om te bespreken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan De

meeste vragen gaan over maatregelen die genomen zijn om COVID 19 te bestrijden Deze vragen zijn niet

voor het RIVM maar voor de Rijksoverheid Mensen denken dat RIVM hierbij betrokken is en vinden het

moeilijk te begrijpen dat RIVM geen antwoorden kan geven
• NoordOost De vacature voor een NHS medewerker vervanger

geen qeschikte interne kandidaat gevonden

10 2e | wordt extern uitgezet Er is

10 2S is vandaag gestart als ondersteuner van de productmanagers Ze wordt door 10 2e

ingewerkten 10 2»

Tot mails of horens

Fijn weekend

10 2e
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Sent Mon 7 27 2020 9 25 51 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Mon 7 27 2020 9 25 53 PM

Beste collega s

DVP nieuws

• Tijdens de boerenprotesten vorige week woeiisdag hebben Huiib en Peter het fort bewaakt Ze werden hierbij
ondersteimd door een hele politie en legennacht Er waren die dag toevallig geen spoedbestellingen maar de

speciale koerier met zwaailicht stond klaar
• COVID

o Rob lieeft een team saniengesteld om deregistratie^m de COVID vaccinatie mogelijk te maken H
gaat dit trekkenmet o a en JQ JH^fljheeft de mogelijkheid om een aantal

mensen aan te nemen liiervoor

lieeft met de projectgroep COVID vaccinatie een stnk opgesteld voor VWS over alle processen

waaraan gedacht dient te worden bij een mogelijke COVID vaccinatie VWS heeft dit stuk gebruikt voor een

nota aan de minister om hem in te lichten waar allemaal aan gedacht moet worden Daaniaast worden er nog

ineer nota’s geschreven over o a Hoe wordt de vaccinatie geregistreerd
oQBis bezig met de aanschaf van spuiten en naalden voor de COVID vaccinatie

zijn in verschillende overleggen met VWS betiokken op het ondeiwerp ophogen van

noodvoorraden o a noodmedicatie voor de ICs

10 2e 10 2e101 26

10 2eq

10 2eo m n

• De EU heeft een nieuwsbericht gepubliceerd om de nationale griepcampagnes te vervroegen DVP heeft bij CvB

aangegeven dat er nauwelijks mogelijklieden zijn qua vervroeging van de campagne

Er is een start gemaakt met het aanbesteden van het beheer en onderhoud van Praeventis

Vandaag 28 juli is de update van iDocument Dit betekent dat iDociinient niet toegankelijk is

• Vacatures

o De vacature voor het hoofd DVP wordt uitgezet via de ABD procedure Dit betekent dat de vacature met

eerst via de nulfase loopt In augustus wordt de vacature uitgezet en de planning is om in September de

gesprekken te voeren

o De vacature voor Regiomanager Noord Oost is wel gestart in de nulfase De eerste gesprekken hebben in

Bilthoven en Zwolle plaatsgevonden
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o Uitbreiding QA team blijft nog een jaar voor o a IT validatie werkzaamheden10 2e

Met vriendelijke groetf

I0 [2e
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Sent Mon 6 1 2020 7 32 53 PM

Subject In plaats van De Keek

Received

PJ

Mon 6 1 2020 7 32 55 PM

Beste Collega s

Wat is er vorige week bij DVP gebeurd uitgewisseld

• FMD implementatie Afgelopen maandag is regiokantoor Zuid live gegaan met het afmelden van de vaccins

Die dag heeft 1 chauffeur producten gescand Het scannen verliep goed echter bleek de chauffeurs app nog

niet stabiel De pop ups die de chauffeurs app zou moeten genereren werkten niet goed Het was niet mogelijk
om dit probleem afgelopen maandag op te lossen Creetion is druk bezig met onderzoeken van dit probleem
Er is besloten dat zolang de chauffeurs app niet naar behoren werkt er niet zal worden afgemeld door de

chauffeurs In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van de door Movianto gedeactiveerde vaccins Hier was

nog een voorraad van aanwezig op het regiokantoor
• RVP Er worden voorbereidingen getroffen om de HPV vaccinaties weer uit te voeren Ook worden er flyers

gemaakt voor de 9 en 12 jarigen om te communiceren dat de vaccinaties gewoon door gaan De corona

uitbraak lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de vaccinatiegraad met ongeveer 5 is teruggezakt In de eerste

maand was dit percentage iets hoger maar vanaf april is dit weer ingehaald
• PSIE

o Het programma loopt goed door Afgelopen week zijn de monitoringscijfers van april binnengekomen
Daarin is te zien dat lab productie en toediening Hepatitis B product en Anti D op hetzelfde niveau zitten

als vorig jaar In maart was er een klein dipje welke in april weer is bijgetrokken
o Er waren vanuit de PIMPI studie meldingen gedaan dat sommige koelkasten bij de verloskundigen niet

de juiste temperatuur hadden In deze koelkasten liggen ook de Anti D producten Er is intern RIVM

overleg geweest om dit te verbeteren Er wordt een cold chain informatieblad gemaakt dat wordt

meegestuurd met de Anti D leveringen Na de zomer is hopelijk de koepelorganisatie KNOV weer

beschikbaar voor overleg voor onderzoek naar en verbetering van de situatie

NPG

o 1 juni is een belangrijke datum voor de griepcampagne Op deze datum wordt de webapplicatie

opengesteld en kunnen huisartsen de vaccins bestellen Deze keer kunnen de huisartsen de

pneumokokken voor het eerst en griep vaccins tegelijk bestellen

• Regio kantoor Noord Oost

o De eerste fase van de validatie voor de nieuwe koelcel is gereed Het officiele rapport is nog niet
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gereed
o Afgelopen donderdag was het afscheid van

in de nulfase uitgezet
• NHS Er is gestart met de ontwerpfase van de digitale hielprik kaart Screeners worden benaderd om deel te

nemen aan scrumsessies

10 129 die overstapt naar BIS ZIjn functie bij NO is

10 2e meldt het volgende
o Ontwikkeling van het clientenportaal heeft vertraging opgelopen Inmiddels is de afdeling
Communicatie gestart met het bouwen van de front end en is SSC campus bezig met de back end

o Het melden van datalakken voor de PSIE loopt momenteel via Topdesk FCC wil graag a lie datalekken

voor RIVM in Topdesk registeren Dit zal een afzonderlijk project moeten worden

• Praeventis

o De projectgroep is bezig met een technische upgrade van Praeventis Er staan nog punten bij Ordina

en SSC Campus open

o Risico analyse uitvoeren voor Praeventis gaat waarschijnlijk vanaf September plaatsvinden
• De vijfmaandsrapportage over P22 voor VWS komt er weer aan

tijd registreren van de uren tot en met mei

jvraagt extra aandacht voor het op10 29

Tot mails of horens

Vriendelijke groet
10 2e
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Sent Mon 4 20 2020 8 22 10 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Mon 4 20 2020 8 22 12 PM

Beste Collega s

Deze week kijkt iedereen uit naar de persconferentie van Rutte morgen Mogen de basisschoolleerlingen weer

beperkt naar school na de meivakantie ^Hweet het eerder dan wij Hij heeft afgelopen weekend zitten zweten

op het OMT advies Er praten circa 30 deskundigen mee in het OMT en ongeveer 15 betrokken organisaties hebben

het OMT vele vragen gesteld
probeert dat samen met anderen goed op schrift te krijgen

10 2e probeert al die eigenwijze professionals op een lijn te krijgen en 10 2e

Vanuit MT RIVM

heeft aangegeven dat we niet het Rijksinstituut voor corona willen worden Daarom moet ook

extern gecommuniceerd blijven worden over andere thema s dan corona

• De VTV toekomstverkenning is vertraagd Er wordt een toekomstverkenning gedaan rond corona Snelheid

staat voorop en minder volledigheid Het gaat over de impact die corona kan hebben op de volksgezondheid
• Er worden door veel verschillende centra over veel verschillende onderwerpen gecommuniceerd

| C8lD geeft aan dat C8iD gaat proberen te zorgen dat er geen tegenspraak is tussen de

verschillende communicaties vanuit het RIVM

• In een maand tijd is er een gedragsunit uit de grond gestampt Vorige week ging deze live en kwam er

informatie over op de website Het gaat over hoe het Nederlandse volk zich voelt in de corona crisis gedrag
welbevinden mediakanalen Er wordt een grote publiekssurvey uitgezet door de GGD Als er vragen zijn van

burgers over het onderzoek dan kan ons InfoPunt hierover gebeld worden

10 2e

10 2s

10 2e

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd
• Voor de zekerheid worden dit jaar meer griepvaccins ingekocht dan vorig jaar Met deze aantallen kunnen

we een opkomst van rond de 75 aan van alle opgeroepen mensen dat is flink hoger dan afgelopen jaar
Het is spannend of deze extra vaccins voldoende zullen zijn en of het tekort op de markt een probleem zal

zijn
• Het contract voor Cervarix is getekend Het vaccin beschermt tegen kanker veroorzaakt door HPV maar niet

tegen genitale wratten Jongens zullen ook hiermee gevaccineerd gaan worden We weten nog niet wanneer

dit geintroduceerd zal worden De vaccins zullen dit najaar en begin volgend voorjaar binnenkomen het gaat
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om grote aantallen

• Deze week komt er meer duidelijkheid over start uitstel van de rotavacoinatie

• Voor het RVP zijn rapportages gemaakt n a v het signaal dat consultatiebureaus minder vaccineren Er lijkt
een daling te zijn van een kleine 10 Dit zijn schommelingen die altijd aanwezig zijn en waar we nu nog

niets uit kunnen concluderen Rapportages worden regelmatig gedraaid om het in de gaten te houden

• Bij RVP zijn er zorgen over de aantallen vaccinaties die doorgeschoven worden naar het najaar en de vervolg
vaccinaties in het voorjaar In het najaar moeten alle reguliere kinderen en de inhalers gevaccineerd worden

Hoe kan dit georganiseerd worden met inachtneming van de 1 5 m maatregel Dit gaat heel veel capaciteit of

tijd kosten Mogelijk dat voor kinderen straks als maatregelen versoepeld worden niet meer de 1 5 m

maatregel van kracht is Er worden een aantal scenario s uitgewerkt
• Pneumokokken voor ouderen De Gezondheidsraad heeft het advies uitgebracht dat gestart gaat worden

najaar met de oudere groep 70 79 jaar in plaats van 60 en 65 jarigen Afhankelijk van de beschikbaarheid

van vaccins zal de groep zoveel mogelijk uitgebreid worden met jongere leeftijdsgroepen
• Vacature ondersteuner productmanagement Er is een goede kandidaat gevonden voor de vacature is

in onderhandeling met het afdelingshoofd wanneer deze kan beginnen Volgende week kan de naam bekend

gemaakt worden

Tot mails apps chats of bels Werk ze allemaal

Vriendelijke groet
10 2e
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From

Sent Mon 4 27 2020 8 06 03 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Mon 4 27 2020 8 06 05 PM

Beste Collega s

Na een zonnig lang weekend beginnen we aan een korte werkweek met minder mooi weer Dan is het niet zo erg

om achter de computer te zitten en niet door de regen te hoeven fietsen Voor degenen die meivakantie hebben is

het natuurlijk minder geschikt

Zaterdag was er een demonstrate tegen 5G bij het RIVM Van onze DVP reporter ter plekke begrepen dat er meer

politie dan demonstranten waren
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Vanuit het MT RIVM

• Er wordt druk nagedacht over hoe de 1 5 m regel voor het RIVM in te vullen Vanuit bedrijfsvoering worden

hier kaders voor opgesteld De 1 5 m regel betekent dat ongeveer 1 3 van de bezetting mogelijk is

• Iedereen wordt op het hart gedrukt voorzichtig te zijn met vertrouwelijke informatie over digitale

vergaderkanalen Webex en Gotomeeting zijn voor het RIVM de meest veilige varianten Gebruik zoveel

mogelijk mail en telefoon als je vertrouwelijke informatie wilt delen

• Er ontstaan nu verlofstuwmeren omdat mensen geen verlof opnemen Hier is begrip voor mensen kunnen

niet met vakantie gaan en nemen daarom geen verlof op Toch worden mensen geadviseerd om wel verlof op

te nemen Voor het eigen welzijn is het goed om verlof op te nemen en het werk even los te laten Juist nu

werk en prive in elkaar overlopen
• In de media begint het nu al te gaan over de evaluatie van de hele crisis Wanneer is er wat gezegd en was

dit verantwoord Op dit moment wordt het RIVM nog heel positief gezien De kans is reeel dat dit op een

gegeven moment verandert en dat er meer kritische geluiden komen Intern bereiden we ons alvast voor op

de evaluates Er gaat een groep aan de slag om in kaart te brengen wanneer wat precies is gezegd Waarom

zijn op bepaalde momenten inzichten aangepast

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd
• FMD duaifeQ] de uitrol in Zuid staat gepland op 18 mei dezelfde datum als de live gang van Praeventis in

Amsterdam Dit kan niet op dezelfde dag plaatsvinden De datum van FMD op 18 mei staat nu even op losse

schroeven 10 2e
pverlegt met H

verwacht wor3^an BIS tijdslijnen

wat mogelijk is Er moet ook een plan komen met wat10 2«

er is wat vertraging opgelopen omdat er problemen zijn met• Omzetting Praeventis naar RODC

koppelingen die gelegd moeten worden De harde deadline is 1 juli omdat het huidige Praeventis in Groningen
dan stopt Het streven blijft wel om de datum van 18 mei te halen omdat er dan een back up is met het

10 2e

Praeventis in Groningen
• Doorontwikkeling Praeventis

o Bezig met een API gateway Dit is een tussenlaag die gebruikt gaat worden voor het clientenportaal en

de digitale hielprikkaart Er zit wel wat voortgang in maar niet zo snel als we zouden willen SSC campus

is heel druk met corona en de traagheid van Campus
o Budget voor doorontwikkelen Praeventis is goedgekeurd door VWS We moeten dit nog zwart op wit

krijgem
• Info Punt 10K2S
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o De drukte aan de telefoon is afgenomen Het belmenu is aangepast Mensen die bellen worden nu weer

doorverbonden naar de medewerkers op het regiokantoor RIVM kan hiermee de service verlening nu

weer zelf oppakken
o Er is extra versterking voor de email in de vorm van een nieuwe RVP medewerker in Zuid Het team

wordt mogelijk ook uitgebreid met een herintreder uit een andere afdeling van het RIVM

o Het aantal mailtjes varieert heel erg 60 500 Na een persconferentie werden veel vragen gesteld
o a door horecaondernemers en nagelstudio s

• Calamiteiten producten
o Er zal een nieuw product antibioticum ingekocht worden omdat er een tekort dreigt te ontstaan op de

markt Aanleiding om goed te kijken naar de nieuwe producten die erbij komen en bij welk programma

ze horen Ook een belangrijke vraag is hoe we voorkomen dat we de markt verstoren Als je wacht tot

er een tekort is dan ben je te laat als je eerder iets gaat doen dan wordt de markt verstoord Er wordt

gekeken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan

o Voorbereidingen treffen op de uitkomsten van de onderzoeken naar het BCG vaccin Dit zijn
onderzoeken of het BCG vaccin mogelijk positieve effecten heeft op Covid besmettingen Als er een

positief effect is dan verwachten we een stijging in de vraag naar BCG vaccins Er wordt nagedacht over

hoe we hierop kunnen inspringen
o Vanuit VWS wordt gekeken of Nederland een rol kan spelen op Europees gebied als het gaat om

stockpiling van calamiteiten producten
• Vaccinvoorziening

o Bij vaccinvoorziening wordt a I voorzichtig geanticipeerd op als er een of meerdere vaccins beschikbaar

komen hoe we dan snel kunnen handelen We willen voorkomen dat als de vaccins beschikbaar zijn er

dan pas gestart wordt met een haalbaarheidstoets Er is overleg met CvB en CIb om hier tijdig mee te

starten

o^^^helpt het ministerie om helderheid te krijgen in alle Joint Procurements die er lopen Bij de

Europese Commissie zijn er honderden producten aangeboden ^^^arobeert met mensen van VWS GMT

andere afdeling dan waar we normaal mee te maken hebben overzicht te krijgen

10 2e

• NHS 10 2e

o Twee vacatures zijn uitgezet ^^^Jis de gerede kandidaat voor 1 vacature Voor de andere is er een

goede kandidaat Dit zit in de afrondende fase

o Vorige week is er een programmacommissie geweest van de gehoorscreening De peilstokmailing die

uitgezet is is gebruikt als input Iedereen wil unaniem weer starten met de gehoorscreening Er wordt

nagedacht over hoe de inhaal gehoorscreeningen gedaan kan worden zonder dat dit effect heeft op de

hielprikscreening
• PSIE Marlies De anti RhesusD immunoglobuline voorraden worden voor de zekerheid uitgebreid AntiD

wordt afgenomen van 1 leverancier en het risico bestaat dat de foetale typering niet door kan gaan door

Corona waardoor meer antenatale toedieningen gegeven moeten worden

• Vacatures

10 2e aangenomen als function eel beheerder Hierdoor ontstaat een vacature vooro Bij BIS is

een administratief medewerker bij Noord Oost

en itMgaioverleaaen nog over termijn overname en opvolging
o Vacature vaccinrijder in Noord Oost wordt ingevuld door de gerede kandidaat

kan overstijgend ingezet worden ook op andere programma s

is per 1 juni de nieuwe ondersteuner voor de productmanagers Zij werkt nu

10 2e werkt op het Informatiepunt en in het NHS team

10 2e I i 10 2e

10 2e

10 2eo

Tenslotte gaven velen van jullie aan dat thuiswerken best een aanslag op je energie is Zie op INsite de

mogelijkheden om online workshops te volgen om weer regie op je energie te krijgen Ik heb er al enthousiaste

verhalen over gehoord http insite rivm nl nieuws 2020 lifeguard regie op je energie nu online te volgen

Tot mails apps chats of bels Werk ze allemaal

Vriendelijke groet

10 2e
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@rivm nl]10 2e 10 2e l@nvm nl]
101 29Cc @rivm nl]

From

Sent Tue 3 31 2020 7 00 48 AM

Subject In plaats van De Keek

Received Tue 3 31 2020 7 00 50 AM

Beste Collega s

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd
• DVP is deelnemer geworden in een overleg tussen VWS GMT Geneesmiddelen en Medisehe Technologies
het CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd In

dit overleg worden dreigende tekorten aan essentiele medicijnen besproken en mogelijke oplossingen
verkend

• Ook neemt DVP deel aan het RIVM Operationeel Team Kritische Processen We proberen zo veel mogelijk
aan te sluiten bij de belangrijke informatiestromen en besluitvorming op dit moment Alles rond corona

ontwikkelt zich zo snel

• ^^2wordt opgeslokt door zijn werkzaamheden voor

Tweede Kamer en persconferenties en zorgt dat^^^de meest recente informatie krijgt en de juiste mensen

spreekt Verder regelt hij de informatiestroom en contacten met VWS Tussendoor hebben we af en toe

contact met hem over DVP zaken

• Het geeft een vreemd gevoel dat er enerzijds collega s zijn die het nu superdruk hebben vanwege de

coronacrisis maar dat anderen juist minder werk hebben Bijvoorbeeld op de regiokantoren loopt het werk

langzaam terug door de uitgestelde vaccinaties Die tijd kan gebruikt gaan worden voor achterstallig leeswerk

iDoc en bijvoorbeeld on line cursussen

• Diverse collega s geven aan dat er na de eerste twee weken thuiswerken een soort gewenning en meer

overzicht en regelmaat ontstaat Dat is plezierig
• Bij NHS lijkt er enige vertraging op te treden in de keten Bijvoorbeeld PostNL kan geen 24 uurs bestellingen

meer garanderen
• De aanbesteding hielpriksets is afgerond We blijven bij dezelfde leverancier IBF in de US

• Er wordt gestart met een pilot ondanks Corona voor nieuwe NHS pleisters Pilot loopt bij Naviva in regio
Zuid deze organisatie heeftzowel kraamhulp als screeners in dienst

• InfoPunt meldt een sterke afname van de mail Ze zijn van 1300 mails dg terug gegaan naar 350 op

zaterdag en 350 op zondag Er lijkt iets niet goed te gaan met de telefonie mensen staan lang in de wacht

terwijl er agenten beschikbaar zijn Er wordt uitgezocht wat fout gaat
• Voor PSIE is een nieuw proces ingericht in Topdesk om datalekken te melden

• Naast Gotomeeting is er nu ook Webex om met je team te vergaderen en aan documenten te werken Check

op InSite voor instructies

10X29 hij begeleidt hem naar ministers
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Voor het project RVP clientenportaal is gestart met de aanvraag van DigiD Er is een nieuwe projectleider

gestart vanuit SSC Campus
• Team Logistiek krijgt 18 mei versterking

10 2e

10 2e is aangenomen als nieuwe logistiek beheerder

Sterkte met thuiswerken of juist op een vrijwel leeg kantoor Probeer te blijven bewegen want dat is nu extra

moeilijk

Allen gezondheid gewenst en hopelijk weer tot volgende week

Hartelijke groet
Mede namens^
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 31 2020 8 05 26 PM

Doorst Vragenformulier 30 03 2020

Tue 3 31 2020 8 05 27 PM

@rivm nl

Datum 31 maait 2020 om 18 36 20 CEST

Aan

Onderwerp RE Vragenfomiulier 30 03 2020

10 2e 10 2eVan

|@minvws nl10 2e 10 2s

Laatste kamervragen

Klopt het dat een groot aantal mensen geen of nauwelijks symptomen heeft maar wel zeer besmettelijk is en kent u de

wetenschappelijke schattingen dat deze groep mensen verantwoordelijk is voor het merendeel van de besmettingen van het

coronavirus 4}

Ja er zijn studies bekend Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn Maar het is onduidelijk in

hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus Onderzoek moet dit verder uitwijzen

1 Wanneer is iemand genezen van het coronavirus en niet meer besmettelijk

Iemand is niet meer besmettelijk 24 uur nadat hij volledig klachten vrij is

21 Welke wetenschappelijke onderzoeken en adviezen liggen ten grondslag aan uw antwoord op de voorgaande vraag en hoe

verhoudt zich daarmee het verschil tussen het antwoord op eenzelfde vraag op de website van het RIVM 6 en het officiele WHO

advies 7 waaraan u het Nederlandse bestrijdingsbeleid ten aanzien van COVID 19 zegt te willen laten voldoen

Het OMT heeft deze 24 uur geadviseerd De WHO adviseert inderdaad dat patienten met klachten die niet getest worden 2 weken

na het klachtenvrij worden nog in isolatie moeten verblijven Dit isgebaseerd op een onderzoek waarbij RNA van het virus bij deze

patienten nog is aangetoond dit zegt alleen nietsover in hoeverre deze patienten ook echt bijdrage aan de verspreiding

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 30

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Vragenformulier 30 03 2020

To

Graag ik ga nog even kijken wat we precies nodig hebben

10 2e 10 2e | 5 rivm nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 25

Aan

Onderwerp RE Vragenformulier 30 03 2020

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| q3rivm nl @ minvws nl

Ik doe mijn stinkende best om het ZSM optesturen

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 17 17

Sminvws nlTo

I aJrivm nlCc

Subject RE Vragenformulier 30 03 2020

Voor hoe laat wil je het dan hebben

@minvws nlVan 10 2s 10 2e
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Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 16

Aan @rivm nl

l@rivm nlCC w [n

Onderwerp RE Vragenformulier 30 03 2020

Dat is denk ik te laat om nog iets mee te kunnen doen

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2 10 2e 5 rivm nlVan

Datum dinsdag 31 mrt 2020 5 09 PM

Aan l@minvws nlm m

@rivm nlKopie

Onderwerp RE Vragenformulier 30 03 2020

m

Hoi 10 2»

Onze suggesties voor antwoorden liggen nu bii ItliKHMfinclusief antwoorden over modelering Zij vult nog aan en

stuurt het document vanavond voor 19 00 naar je toe

Hoop dat dat ok is

Groeten

I0 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 16 15

Aan

Onderwerp RE Vragenformulier 30 03 2020

101 26 10 2e @rivm nl

geloof ikDie 00 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Datum maandag 30 mrt 2020 4 11 PM

Aan

Onderwerp FW Vragenformulier 30 03 2020

10 2e 101 26 l 5 minvws nl

10 2eHoi

Laat je me weten bij welke vragen je hulp nodig hebt Dan kan ik het een soort van tijdig uitzetten bij collega s

Ik dacht zelf aan de vragen van 1 5 10 11 en 1210 2e

Aan de vragen van huisartsen wordt gewerkt Mocht je willen overleggen 06 101 26

Groeten 10 2e

PhD

Plv Adviseur Account Managemant AAM Clb

Beleidsadviseur Coordinator vaccinatieprogramma hepatitis B risicogroepen

101 26

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel Q30 27 47 000 secretariat

Tel 03 direct10 2e

10 26Aanwezig
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www rivm nl infectieziekten

10 2e 10 2e I Sminvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 15 09

| S rivm nl |
Onderwerp FW Vragenformulier 30 03 2020

Urgentie Hoog

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e Srivm nlAan

Ter info

10 2e 10 2s @minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 23

Aan _Groep PG medewerkers ^@minvws nl

Onderwerp FW Vragenformulier 30 03 2020

Urgentie Hoog

10 2» 10 2» | q minvws nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 22

Onderwerp FW Vragenformulier 30 03 2020

Urgentie Hoog

Sony nil bijtagen

tttenOe PG fim

2020105780

Qngezonden 30 maart 2020

Uragenvandeleden

Uolksgezondheid Welzijn en Sport en de ministers van Infiastructuur en Waterstaatvoor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking en van Rnancien over de coronacrisis

aan de minister en staatssecretaiis vanI0 2e

nteime gmt

2020105783

Qngezonden 30 maart 2020

Uragen van het lid ■iUlSi
internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom inzake COUID 19

aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een

UtenOePG

2020205786

Qngezonden 30 maart 2020

Vragenvandeledenl

Veiligheid over het controleren van de Nederlandse grenzen inzake de coronacrisis

NB Hunt a deze vragen gelet op het spoedeisende karakter uiterliik 31 maait a s beantwoordenP

m
ian de ministers van Uolksgezondheid Welzijn en Spoil en van Justitie en

AttenUeJ

2020205787

Qngezonden 30 maart 2020

Uragenvandeleden

Uolksgezondheid Welzijn en Sport over Jengdzorg en de Jeugd GGZ

ian de minister en de staatssecretaris van10 2e

MtenUePG

2020205780

Qngezonden 30 maart 2020

Uragenvanhetlid ian de minister president en ministervan Uolksgezondheid Welzijn10 2e
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en snort oner C0VID 19 en de bestiilding enian

KB Kunt u deze vragen afzonderlilk en voor aanstaande dinsdag 20 00 uurbeantwoorden

AttenflePG

2020105790

Qngezonden 30 maan 2020

Vragen van delede

Zorg over het herioht dat het RIVM net sombere scenario uit ziet komen

NB Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelilk maarin letter geval voorafgaand aan het debat over de aanpak van de

coronaciisis van 1 april 2020 te beantwoorden

lan de ministers van Volksgezondheid Welziln en Snort en voor Medische

Het onderwerp van deze Kamervragen is ook onderdee van de TK brief over update COVID 19 Graag deze Kamervragen niet los

beantwoorden maar vragen afdoen middels de volgende zin toe te voegen onder aan de paragraaf in TK brief die gaatoverdit

onderwerp Met bovenstaande achtik ook Kamervragen Z nummer toevoegen van het lid X van PM datum beantwoord

Attended

2020205791

Qngezonden 30 maar onom

Vragenvandeleden

het coronavirus op bewoners en medewerkers van verpleeghuizen

NB Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan het plenaire debat over de ontwikkelingen random het coronavinis van 1 april 2020

te beantwoordenP

10 28
aan de ministervan Volksgezondheid Welziin en Sport over de gevolgen van

Het onderwerp van deze Kamervragen is oak onderdeeI van de TK brief over update COVID 19 Graag deze Kamervragen niet los

beantwoorden maar vragen afdoen middels de volgende zin toe te voegen onder aan de paragraaf in TK brief die gaat over dit

onderwerp Met bovenstaande acht ik ook Kamervragen Z nummer toevoegen} van het lid X van PM datum beantwoord

Attentie J

2020205792

Qngezonden 30 maart 2020

vragenvandeleden

volksgezondheid welziin en snort over duivelsuitdriiving bij kinderen en andere misstanden binnen religieuze gemeenschappen

10 2e aan de ministers uoor Rechtsdescheiming en van

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt metrisico’s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2» || 10 2t

10 2e

To @rivm nll

|@rivm nl] ilMtai10 2e |j 10 2e

10 2e

i 10 2e

10 2e I ^| 10 2e

li 10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

Cc m

10 126

It jjJJ il lill 10 2e

10 2e

10 2e J 10 2e

10X29

10 2e |i
1O 20 [j 10 2e

10X26 | 10 26

] 10 2e

10 2s | 10 29 ^jjj
1O 20 1 10 2s

10 2e j 10 2e

©rivm nl] i

10 2e |@rivm nl]m m

@rivm nl]
l@rivm nl]10 129

l@rivm nl] [iifllEDl10 129

I 10 129

10 29 iM

10 129 10 2»isami

l@rivm nl]m

10 126From

Sent Tue 3 31 2020 11 30 13 AM

Subject RE In plaats van De Keek

Tue 3 31 2020 11 30 14 AMReceived

00 2eHa

Vandaag tijdens het BIS overleg werd zeer positief gesproken over de Keek op de Week via de mail

Vraag is of dit ook voortgezet kan worden wanneer we weer vanuit Bilthoven kunnen werken

Met vriendelijke groet

10 2e

Beheer Informatie Systemen BIS10 2e

Beheer Informatie Systemen BIS

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postbak 31

Secretariat DVP | |@rivm nl | 030 274869910 126

10 2eT 31 0 30

M 31 0 6—

|@rivm nl

http www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 126 10 126
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10 126
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1D 2e

10 126
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101 29 10 2e

10 2e

10 2e

10 129

10 2e

10 2s 10 2b 10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e d»x2« 10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e10 2s
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10 2e
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To |@rivm nl]m

From

Sent Tue 3 31 2020 7 41 32 AM

Subject Fwd update figuur IC

Received

Proiectie CQVID 19 30 Q3 2Q2Q pptx

M

Tue 3 31 2020 7 41 56 AM

ATT0Q001 htm

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

10 2« 10 2a |@rivm nlVan

Datum 31 maart2020 om 09 02 12 CEST

Aan mail com

|@rivm nl I0 [2e 10 2e l@rivm nl 10 2e

Onderwerp update figuur IC

Ik heb gisteren de figuur weer geupdatet In plaats van een vaste ligduur op de IC van 23 dagen voor iedereen gelijk

gebruik ik nu een variabele ligduur zoals geschat uit de NICE data Hierdoor liggen de datapunten van IC bezetting en

IC opnames beter op de gemiddelde lijn

Geen gevolgen voor de hoogte van de piek wel valt deze iets later Het aantal opnames per dag piekt we I iets hoger

maar gaat ook wat sneller weer omlaag

Greeten

10 2e

PS ik zou graag groen licht krijgen dit met NICE te delen en ook met het Landelijk Centrum Patientbewegingen Beide

partijen vragen erom

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Sat 3 28 2020 6 54 36 AM

FW Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

Sat 3 28 2020 6 54 40 AM

10 C10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zaterdag 28 maart 2020 07 22

@minvws nl

@minvws nl 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

Onderwerp FW Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

10 2sZie advies

De vraag van Stephanie hebben jullie dan al zicht op grootschalige beschikbaarheid van tests die betrouwbaar zijn gebleken
voor COVID 19 lijkt me ook erg relevant

Bellen kan geen kwaad met de door haar geschetste slagen om de arm lijkt me

Groet

|Landelijke Testcapaciteit COVID 19

|@minvws nl

10 2e 10 2s @minvws nlVan

Verzonden zaterdag 28 maart 2020 06 55

@m i nvws n l

Onderwerp RE Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

Aan

CC

10 2bHo

10 2aHet is een pleidooi voor sneltesten vergelijkbaar met|
Als die inderdaad al vrij snel na het begin van de verschijnselen werken is het zeker een best goed alternatief voor PCR omdat ze

inderdaad makkelijker te gebruiken zijn bij b v de huisarts

Zij stellen dat deze testen makkelijker te maken breder verkrijgbaar zijn Daar zie ik geen onderbouwing van maar als dat zo is lijkt
dit een relatief makkelijke manier om testcapaciteit uit te breiden Ook als sensitiviteit specificiteit niet 100 is kun je er op

populatieniveau een hoop mee het is nogal een verschil of je iedereen met een kuchje thuis laat of iedereen die positief test de

specificiteit van een kuchje is zeker geen 100

|voor zover ik me op krantenberichten kan baseren heeft gekocht

Wat ik problematisch vind is dat ze via VWS binnen komen en niet via het RIVM want de testsystemathiek is typisch een RIVM

c q QMT onderwerp maar mogelijk zijn ze daar te druk om nog een groep wij weten de oplossing aan te horen

Kortom

Zeker bellen BAM v d Zeist is heel oud maar dan nog

Pleidooi voor inzet serologische sneltest ok

Geen onderbouwing verkrijgbaarheid

Route via VWS apart dus zsm verbinden aan RIVM

10 2«

I10 [10 2e 10 2«

10 2

10 2»

10 2e

I0 2a

Dubbel
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10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

do io 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 129
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Re Antw Fwd Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Received

Mon 3 30 2020 6 40 01 PM

Mon 3 30 2020 6 40 13 PM

10 2eGeachte

Zou ik vooral met doen

Want cle vragen waren helder waarom niet geanticipeerd waarom niet halfjanuari toen duidelijk was dat het ook hier zou

komen niet mondkapjes en testen ingekocht waarom niet overlegd met ^^^Jover hoe lang ic noodzakelijk waarom niet

overlegd met^^^Sover rol kinderen in besmetting waarom met halfjanuari opdracht gegeven de ic capaciteit te verhogen

Kijk nu zijn het 5 heldere vragen en mag u kiezen antwoorden of gewoon weer de andere kant uitkijken

Mijn vraag zal over een lialf jaar zijn waarom niet rol RIVM evalueren bij deze uitbraak en waarom niet de leiding inclusief

evalueren op him uitspraken die dagelijks worden bijgesteld10 2e

Jammer dar u niet ontvankelijk bent voor vragen en geen rekenschap wil afgeven

Groet en succes met uw beleid

10 2e

Verstuurd varaf mijn iPad

Op 30 mrt 2020 om 20 03 heefl l@rivm iil het volgende geschreven10 2e 10 2e

Geachte heed 10 2e

Het spijt me dat ik uw e mail niet naar wens heb kunnen beantwoorden Uw e mail bevat vrijwel geen vragen wel

veel stellingen en ik vrees dat ik met in staat zal zijn u van gedachten te doen veranderen Ik zal daaiom niet

inlioudelijk ingaan op uw e mail

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @hotinail ComVan

Datum 30 maart 2020 om 19 22 43 CEST

|@rivm nl

Onderwerp Fwd Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Aan 10 2S 10 2e

Geachte heer

Tot op nu toe weer geen reactie

10 2e

Het RIVM ging uit van 10 dagen op ic vanuit

het RIVM stelt elke dag we kunnen pas over enige dagen het effect zien maai na 15 dagen is het nihil en ligt de ic

nu vol

|was al lang bekend 3 weken10 2e

het RIVM heeft veel en veel te weinig testen ingekocht en dus gaat nu mini 6 procent dood want weten is meten

ze invoert op de supennarkt Inhet RIVM heeft geen mondkapjes ingekocht met nodig toch terwijl

^is dit standaard maar nee niet overleggen
het RIVM schittert door zelf dmgen te onderzoeken die al bekend zijn zoals kinderen die het overbrengen maar

zelf niet echt ziek worden

10 2a
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Ik geef u tot morgenochtend voor een reactie die ongetwijfeld met zal komen Daama ga ik al mijn coutacten

inzetten

Rob beelen nog steeds hoogleraar immunologie

[@hotmaiI comVan

Datum 29 maart 2020 om 19 48 25 CESTr

Aan

Onderwerp Ant\v FS
j Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

10 2e 10 2e

10 2a 10 2a @rivm nl

Geachte hear 10 2s

Dank voor uw antwoord dat echter jammer genoeg geen enkel antwoord gaf op mijn vragen

Inmiddels heeft Nederland als klein land absoluut de 8e plaats in het aantal doden bereikt na China USA

Iran Italie Spanje UK Frankrijk Relatief wij zijn de nummer 3 na Italie en Spanje Binnenkort

stomen wij op naar de le plaats in deze

Het desastreuze beleld van niet testen heeft zich nu vertaald naar een extreem hoog dodental Nergens op

voorbereid niet geanticipeerd niet de lessen uit^^^apgevolgd Het enige wat resteert is NU

zorgen voor genoeg testen en een totale lock down wat mij betreft ook van de nu leiding

gevenden in het RIVM

Lacherig worden mensen alsf weggehoond maar deze oudere top virologen hebben nog visie

Kennelijk in het huidige beleld gesteund door RIVM mag iedereen boven 70 zijn mond houden

en indien corona gewoon overlijden zonder ooit de IC te bereiken

10 2e

Lacherig wordt voorspeld dat heus de komende dagen het afneemt de realiteit laat zien dat het desastreuze

beleid zorgt dat Nederland later zal worden gekenschetst als het land zonder enige visie zonder

enige voorbereiding en een falende RIVM

Ik geef u 24 uur om op mijn mail te reageren anders ga ik ook eens optreden op de TV aangezien ik in

Iwoon zijn de contacten via via snel gelegd en liggen reeds in de week10 2e

Een echt boze immunoloog groet u

Prof dr RHJ Beelen emeritus hoogleraar immunologie VUmc

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 58

Aan

Onderwerp RE Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

10 2e 10 2ePhotmail com Photmail com

10 2e
Geachte professol

Excuus voor de late beantwoording we ontvangen momenteel veel berichten Namens professor^J
het volgende10 2e

Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID 19 is gericht op het in stand houden van het

Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen De Nederlandse overheid heeft

verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan Geen

enkele maatregel kan er op dit moment voor zorgen dat het virus op korte termijn verdwijnt De meeste
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mensen die het coronavirus hebben gekregen herstellen daarvan De WHO laat weten dat in ieder geval
een maand na herstel nog antistoffen in het bloed terug te vinden zijn Dat betekent dat er in Nederland

immuniteit tegen de ziekte wordt opgebouwd Dat is geen doel op zich maar een gevolg van het feit dat

het virus in Nederland voorkomt Het verwachte effect hiervan is dat gaandeweg steeds meer mensen

immuun worden tegen het coronavirus en dat in Nederland groepsimmuniteit ontstaat zoals dat ook

voor andere virussen het geval is De WHO stelt terecht dat omdat het coronavirus pas recent is

ontstaan er nog geen zekerheid is over het ontstaan van immuniteit en de duur daarvan Deze gegevens

komen op korte termijn beschikbaar Op basis van de laatste inzichten wordt het Nederlandse beleid

steeds aangepast

Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s DVP

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 [ 3720 BA | Bilthoven

T 030

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

Date sent Mar 18 2020 8 11 AM

To llinfo@rivm nr1 info@rivm nl

Subject Re Herd immunity corona Meldingnummer M2003 12625

Nee u heeft mij volstrekt niet voldoende geinformeerd U weigert mijn vragen serieus te nemen

Ik verzoek u dringend dit nu wel te doen en verwacht een antwoord

Prof dr RHJ beelen emeritus hoogleraar immunologie VUmc

Verstuurd vanaf mijn iPad

Verzoek

10 2eE mail adres

Date sent Mar 17 2020 11 26 PM

To info@rivm nl info@rivm nl

@hotmail com

Subject Herd immunity corona

Geacht RIVM

U gokt nu op herd immunity corona dat betekent dat u er van uit gaat dat ca 10 miljoen nederlanders besmet raken

Van deze 10 miljoen zullen er ca 2 overlijden dat is 200 000 Bent u stapelgek geworden In IIIUMD1

heeft men het wel onder controle gekregen door een rigoureus beleid
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U schittert door nooit geanticipeerd tehebben te weinig reagentia te weinig mondkapjes te weinig 1C capaciteiten

niet lering trekken uitj
In the Lancet stond zeer recent een editorial met complimenten aan|

too little too late

10 2e

10 {2e en een aanklachtaan de westerse landen

De enige adequate maatregel is lock down en een vaccin ontwikkelen Maar u wil niet eens meer in de nabije toekomst

ons informeren over het aantal geinfecteerden en kiest voor herd immunity Lachend geeft

^ een hand aan Rutte na aangegeven te hebben geen handen meer te schudden

10 2e

Graag hoor ik van u nader over dit desastreuze beleid

Prof dr RHJ Beelen emeritus hoogleraar Immunologie VUmc

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht

abusievelrjk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg int vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

covid media 1 6 pdf

Sat 3 28 2020 6 54 32 AM

FW Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

Sat 3 28 2020 6 54 37 AM

Achterarond voor SARS CoV2 seroloaische test laG en laMf41 pdf

10 10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zaterdag 28 maart 2020 06 02

Aan

CC |
Onderwerp FW Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

minvws nl

| ^^^^^^J@minvws nl

101 26

1O 20

1Q 2eHoi

Wat vind jij hiervan

Groet

10 26l

Testen COVID 19

|@minvws nlm

316 31693706

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 30

do io 2 101 20 101 2 10 2 |@minvws nl

Onderwerp FW Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

|@minvws nlAan

Dag 10 2e ent

Enig idee hoe dit voorstel zich verhoudttot het onderzoek van RIVM naar serologische test Ik wil man best bellen om eens te

vragen wat ie wel welk draagvlak die heeft wat hij op korte termijn kan etc

Met vriendelijke groet

10 2»

DuoDG Volksgezondheid tav Corona aanpak

10 2e \ 5 mrnvws nl

316 101 20

Secretariaat

101 26

070 3407760

| Medworq
Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 26

Aan

10 2e 10 28 @medworq nlVan

10 2« @minvws nlm

|@lumc nlCC m

Onderwerp Pleidooi voor grootschalig testen in de eerste lijn om snel betrouwbare data te verzamelen

Sinds enige dagen is een expert groep van wetenschappers datawetenschappers en dokters aan de slag om mee te denken hoe

we deze COVID 19 uitbraak zo effectief mogelijk kunnen bestrijden
De basis voor een gerichte aanpak is zicht te krijgen hoe de pandemie zich ontwikkeld Vandaar ons pleidooi om snel te starten met
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het grootschalig testen in de eerste lijn

10 2e 10 2e LUMC expert op het gebied van vaccins enWoordvoerder van deze expertgroep is]
testen

10 2e

Wij zouden het erg op prijs stellen als wij met VWS in gesprek kunnen komen om ons pleidooi voor het grootschalig testen van

COVID 19 toe te lichten

Met vriendelijke groet

06
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 44 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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2eTo @rivm n I]m

From

Sent

Subject
Received

m

Wed 3 25 2020 9 32 46 PM

RE Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak
Wed 3 25 2020 9 32 51 PM

Ik zie dat de RIVM website is aangepast en dat er nu niet langer staat dat de kans op verspreiding via besmet oppervlak zeer klein

is maar klein Ik geloof dat dat niet echte veel verschil maakt in de perceptie van mensen

Ik geloof ook dat verspreiding via mensen de belangrijkste route is Maar wij denken dat besmetting via bijv winkelwagentjes OOK

een rol speelt in verspreiding ook al is het maar 5 of 10 dan nog is het belangrijk

Het is zo jammer dat dit nog altijd niet onderkend wordt en dat a lie aandacht alleen op handen geven gericht is en dat er geen

duidelijke voorlichting is dat mensen ook na moeten denken over andere routes zoals winkelwagentjes Dit leeft nu niet

10 2eGroeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 09 04

10 2» 10 2« |@uu nlTo

Subject Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Geachte heer Van 10 2e

hartelijk dank voor uw email We agenderen dit voor de eerst volgende vergadering vanNamens

het Outbreak Management Team en zullen zonodig de informatie op onze website aanpassen
Met vriendelijke groet

10 2e

t10 2a

Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s DVP

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 [ 3720 BA | Bilthoven

10 2e

10 2eT|

www rivm nl

Dezoig voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e l Suu nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 16 09

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

l 5 amsterdamumc nlTo

10 2e met wie ik vanmiddag heb gesproken‘n ooldBestd 10 2e

Mijn hele vakgroep van Coronavirologen in Utrecht is van mening dat de verspreiding van SARS CoV 2 via besmette oppervlakten
enorm wordt onderschat

Onderzoek van Vincent Munster laat zien dat van 50 ul virus oplossing 100 000 infectiuze eenheden opgebracht op staal en

plastic na 8 uur nog altijd heel groot deel van de infectiviteit over is 10 000 infectieuze eenheden

https www neim org doi full lQ 1056 NEJMc2004973 querv featured home

Toch staat overal in media en op websites dat het RIVM de kans nog steeds heel klein dat verspreiding via besmet

oppervlak een rol speelt
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https www nu nl corQnavirus 6038828 rivm amper grotere besmettingskans door coronavirus QP oppervlaktes html

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een

oppervlak
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen delen Buiten het lichaam kan het

virus maar kort overleven Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de

luchtvochtigheid Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde gladde materialen zoals plastic metaal en glas
en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton

De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein maar niet helemaal

uitgesloten Wei neemt het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel af buiten het lichaam In het algemeen raden

we aan om regelmatig je handen te wassen Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een

gewoon schoonmaakmiddel

Het bewijs dat het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel afneemt buiten het lichaam lijkt voor SARS CoV 2 dus NIET

OPTEGAANil

Maar daartegenover staat het volgende op de website van RIVM

Waarom mag ik geen handen meer schudden

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus Veel mensen zitten ook ongemerkt
vaak met him handen aan him neus of mond Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken

en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans

op datje ziek wordt maar ook datje anderen besmet Kiik hier voor tips over hoe je goed re handen kunt wassen

Als het via handen gemakkelijk gaat waarom schat RiVM de kans op verspreiding via besmet oppervlak zo klein in

Zeker in situaties dat zo n oppervlak frequent door meerdere mensen wordt aangeraakt winkel wagenkarretjes
deurklinken etc Zeker gezien de nieuwe studie die hierboven wordt geciteerd lijken betere informatie en maatregelen
om dit te voorkomen zeer wenselijk

Groeten

10 2e

10 2e

10 2el

| PhD Professor

Dept Infectious Diseases Immunology | Faculty of Veterinary Medicine | Utrecht University

Yalelaan 1 | 3584 CL Utrecht |The Netherlands

jpuu nl

Androclus Building |

Tel

[10 129
10 2e E mail 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico’s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and deiete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
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transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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@rivm nl]■■■■ 10 2e

{10 2e || 10 2e

10 2e

10 2» C10 2e 10 2 lTo @rivm nil
10X26@rivm nil @rivm nl]

|@rivm nl]Cc

10 26From

Sent Wed 3 25 2020 8 05 58 PM

Subject RE expertrol rivm coronavirus publiekscommunicatie
Received Wed 3 25 2020 8 05 59 PM

10 126Hoi

Dank voor je reactie Ben het eens met je opmerkingen het meeste spreekt voor zich

Wat de experts betreft jazeker belangrijk dat ze begrijpelijk en met passie kunnen vertellen Ik weet van

sommigen dat ze dat kunnen van anderen weet ik dat nog niet Vandaar dat het nog een voorlopige lijst is moet

nog nader worden uitgewerkt

Groet

10 2e

10 2e 1Q 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 15 27

10 2« 10 2«|@rivm nl

0 26 |@rivm nl

Subject RE expertrol rivm coronavirus publiekscommunicatie

Mooi plan Snel beginnen Paar aanvullingen vraag
• Communicatie Belangrijk deel van werk RIVM is niet alleen de inhoud maar juist ook in deze tijd
communicatie Het is m i dus niet communicatie Maar communicatie in beeld brengen in de wijze waarop de

expertrol van RIVM vorm krijgt
• Locatie opnamen het zou vreemd zijn als we als RIVM niet ook laten zien dat ons werk deels vanuit huis

vorm krijgt ook wij volgen zoveel mogelijk onze eigen aanwijzingen als het gaat om het vorm geven van

social distancing
• Laat de campagne zoveel mogelijk zwaluwstaarten met de communicatiemiddelen die we nu al maken

voorkom dubbelingen benut de effort die nu al in publiekscommunicatie wordt gestoken
• Selectie experts mooi de mix van inhoud en begeestering Vraag heb je vermogen van betrokkenen om

verhaal begrijpelijk te vertellen meegewogen Kortom aandacht voor casting en daarop aansluitend

regie op inhoud story
• Altijd check woordvoering om uitglijders te voorkomen

Vriendelijke groet
10 2e

|Programma s en Projecten a iM

06 10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e C„J10 2e 10 2e 10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 26 10 2e
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10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e

r»ubK 1

I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2S 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

1D 2e {10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2S 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e

Dubbel



372670

To j@rivm nl]Mj

From

Sent

Subject RE TER INFO 2 spoedbestellingen 3910133639 en 3910133658 {SARS CoV 2 kitjes
Thur 4 16 2020 8 14 40 AM

Thur 4 16 2020 8 14 28 AM

Received

Evaluation of nine commercial SARS CoV 2 immunoassays 2Q2Q 04 09 20Q5632 pdf

10 2e
Beste

Hopelijk gaat alles goed en zijn jullie alien nog gezond Zal een behoorlijke drukte zijn bij jullie op het lab

Ik was benieuwd of de kitjes in goede orde zijn ontvangen en of er nog aanvullende vragen zijn vanuit jullie kant

10 2aTer info het bijgevoegde manuscript genaamd “Evaluation of nine commercial SARS CoV 2 immunoassays” uit

ontvingen we van het weekend Mogelijk interessant om na te lezen mede omdat de SARS CoV 2 ELISA kits hier in mee zijn
gen omen

Vertrouwende je voldoende te hebben gei nformeerd en bedankt voor het vertrouwen

f^rn

00X29

10 2e

Application Specialist Flow Cytometry

^Sanbio
RESEARCH DIAGNOSTICS

Sanbio B V

Frontstraat 2c

5405 PB Uden

The Netherlands

www sanbio nl

T 31 0 4J^£^£
M 31 0 6 10 28

Twitter Linkedln

10 2e 10 2e |@rivm nl]Van

Verzonden donderdag 26 maart 2020 12 36

Aan Olaf Nijst sanbio nl

|@rivm nl

Onderwerp RE TER INFO 2 spoedbestellingen 3910133639 en 3910133658 SARS CoV 2 kitjes

CC

C1 ° 2eBeste

10 2e Als de levering wat langer gaat duren zouden we de hoeveelheid kits kunnen ophogenGroetjes terug aan

Wij zouden dan graag 10 van elk willen ontvangen De order komt dan iets later naar jullie toe

Groet

10 2e

10 2e 10 {2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 26 maart 2020 09 42

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

@rivm nlTo

@rivm nlCc
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Subject TER INFO 2 spoedbestellingen 3910133639 en 3910133658 SARS CoV 2 kitjes

sanbio nl

Sent donde da^26 maart 2020 08 42

From 10 2e

10 2e @rivm nlTo

^|^ffijgJi6Ranhin nl

Subject RE 2 spoedbestellingen 3910133639 en 3910133658

Cc 10 2b

10 2«Goedemorgen

Nogmaals dank voor je telefoontje van gisteren Zoals besproken over de bestelling van de SARS CoV 2 kitjes duurt het ongeveer 2

weken voordat deze in huis zullen zijn De registratie per shipment deze testen komen uit

voor kitjes die het CE IVD label hebben Als wij ze ontvangen hebben sturen we ze uiteraard zo snel mogelijk door naar jullie

S| kost tijd wat een verplichting is

Mochten er in detussentijd nog vragen zijn horen we het graag

Groetjes ook van H die kennen elkaar ook nog van het lab10 2e en aan 10 2e

1

10 2a

Application Specialist Flow Cytometry

J^canhin nl

^Sanbio
Sanbio B V

Frontstraat 2c

5405 PB Uden

The Netherlands

www sanbio nl

T 31 0 413 251115

M 31 0 6 10 2b

Twitter Linkedln

10 2e 10 2a Srivm nllVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 16 45

Aan

Onderwerp 2 spoedbestellingen 3910133639 en 3910133658

^^^ 5 sanbio nl10 2»

l c vw vu tun

3910133639 ECPC 75

00001

SANBIO B V

Wantai SARS CoV 2 Ab ELISA

5 ST

5 5T

5 5T

022 25 03 2020

45100000

E 2000

Nog te leveren

Nog te factureren

3910133658 ECPC 75

00001

466 00 EUR

2 330 00 EUR

2 330 00 EUR

1 ST

100 00 k

100 00

022 25 03 2020

45100000

SANBIO B V

SARS coV 2 igM ELISA

2 ST

2 ST

2 ST

E 2000

Nog te leveren

Nog te factureren

466 00 EUR

932 00 EUR

932 00 EUR

1 ST

100 00 I

100 00
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Met vriendelijke groeten

10 2»

Laboratoriumbeheerder

IDS centrum Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding en Vaccins

Postbus 1

3720 BABILTHOVEN

06 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Deze e mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde n Indien dit bericht niet

voor u bestemd is verzoeken wij u contact met oils op te nemen en de e mail daama te vemietigen In dit geval is het ook

niet toegestaan deze e mail en inhoud daarvan te gebnuken kopieren of openbaar te maken aan derden Sanbio BV sluit

elke aansprakelijkheid nit in verband met het niet juist onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e

mail Tenzij dit uitdnikkelijk is venneld kunnen aan de inlioud van dit bericht geen rechten worden ontleend

Tliis e mail and its contents are confidential and may be legally privileged If this e mail is not intended for you please
contact us immediately by reply e mail and destroy die e mail In tliis case please do neither use nor copy or disclose die

e mail and its contents to anyone Sanbio BV is neidier liable for die proper and complete transmission of die information

in tliis e mail nor for any delay in its receipt The contents of diis message gives no legal rights unless explicitly stated

odierwise

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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[i 10 2e10 2e

10 2e

10 2e I

To gjgmail com]
Cc

From

Sent

Subject
Received

covid19 eu recommendations on testing strategies v2 pdf

Wed 3 25 2020 10 59 14 AM

covid19_ _eu_recommendations_on_testing_strategies_v2 pdf BELANGRIJK

Wed 3 25 2020 10 59 15 AM

In antwoord op de 2 weken na herstel thuis blijven of hertesten

• De WHO hebben we om opheldering gevraagd
• Zie hier EU advies m b t wie te testen in de EU met een prioritering en ontslag obv kliniek en niet opnieuw
testen is aan HSC aangeboden vandaag
• Inderdaad had OMT geadviseerd om mensen niet meer als infectieus te beschouwen 24 uur na volledig
klinisch herstel dus dat omvat ook al de convalescentiefase

Groet 10 2e
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|@rivm nl] ■tiaiBDMlMdfe51@rivm nll10 2 |j 10 2e

10 2e | 10 2e
’

10 2e

10X28

I0 2eTo

nvm nl

C10 2a @rivm nl] |@rivm nl]Cc

From

Sent Wed 3 25 2020 2 22 36 PM

Subject RE expertrol rivm coronavirus publiekscommunicatie
Received Wed 3 25 2020 2 22 36 PM

Zullen we hier morgen even over bellen In de nieuwe corona communicatiestrategie willen we minder

publieksinformatie geven want dat verschuift naar Rijksoverheid nl en juist meer aandacht geven voor onze

wetenschappelijke kennis en expertise Een deel van deze plannen overlappen dus en ze moeten goed afgestemd

zijn Wat ik verder een risico vind is dat wij met moeite de actualiteit kunnen bijhouden en daarover berichten Het

is dan wel een afbreukrisico dat we dan wel allerlei achtergrondfilmpjes maken Niet dat we het dan niet hoeven te

doen maar we moeten daar wel alert op zijn

10 2sGroet

10 2e

Senior Communicatieadviseur

RIVM

Postbus 1

3720 BA BILTHQVEN

T 030

M 06 |
http www rivm nl

10 2e

10 2e

Aanwezig op 10 2S

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 15 09

|@rivm nl | 10 2e 10 28 10 2e|@rivm nlTo iff]

l@rivm nl

10 2a 10 2» 10 2e|@rivm nl

Subject RE expertrol rivm coronavirus publiekscommunicatie

|@rivm nlCc

Ha

Hartelijk dank lijkt me goed plan Van belang om snel mee te starten om te voorkomen dat het mosterd na de

maaltijd wordt Anderzijds is het in de huidige dynamiek wel essentieel dat we via deze lijn geen ongelukken
veroorzaken als mensen onhandige dingen zeggen die niet goed genoeg gecheckt zijn voor het uitgaat en we

ministers enzo in onze nek krijgen

Dank en groet 10 2e

10 2e R I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 14 44

10 2e I0 2e I0 2e 10X28 10 2e@rivm nl @rivm nlTo

10 2e

10 2e

@rivm nl

10 2e 10 2e 10 2b|@rivm nl @rivm nlCc

Subject FW expertrol rivm coronavirus publiekscommunicatie

Beste mensen

Hierbij stuur ik jullie een conceptplan voor de ondersteunende campagne over onze expertrol bij het coronavirus

Graag jullie reactie

Ik heb hier intussen al met een aantal mensen gesproken zodat we sommige acties snel in gang kunnen zetten

Mijn voorstel is om in ieder geval het PIENTER Corona onderzoek zsm onder de aandacht te brengen Een mooie
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concrete aanleiding om onze expertrol te laten zien Dat kan op verschillende manieren en de onderzoekers werken

graag mee

Met vriendelijke groet
10 2e

drs 10X2S

senior adviseur Communicatie

RIVM Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 31 0 30

M 31 0 6|
www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e

10 2e

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 13 36

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlTo

10 2el@rivm nl I@rivm nl

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc m m

Subject Expert rol RIVM naar buiten toe duidelijk maken

Zoals zojuist besproken hierbij het verzoek om een ondersteunende publiekscampagne in gang te zetten

Doelstelling
Het doel is onze expert rol duidelijker maken voor het algemeen publiek Beeld qelujcl geven aan wat het RIVM

doet ten tijde van de COVID 19 crisis Dit is een nadrukkelijk verzoek van^^3en
laborant wat doet een epidemioloog hoe wordt internationaal afgestemd etc Focus op het expert werk de labs

etc

Hiermee ondersteunen we de expert rol van het RIVM en de inhoudelijke communicatie die vanuit het Corona

crisiscommunicatieteam wordt gecreeerd Het gaat dus om versterking van onze reputatie als expert wat betreft

corona Nietom de corona communicatie

Dus hoe werkt een10 2e

Positie

Deze campagne is ondersteunend aan het Corona communicatieteam De campagne moet versterkend werken

Inhoudelijk zeker afstemmen bijvoorbeeld op welk moment het uitlichten van een bepaald onderwerp slim

bijdraagt maar niet overnemen

Er gaat mogelijk overlap ontstaan in de contentcreatie voor het Corona journaal wat er drie wekelijks komt goed
om daar alert op te zijn

Aanpak
• Graag een communicatiestrategie en middelenmix

• Besluitvorming door

• Inhoudelijk afstemmen met

• Communicatief tone of voice e d afstemmen met

10 2e 10 2e 10 2e 10 2een

10 2e ^can verbinden metalle inhoudelijk deskundigen

• Raakvlak met Corona communicatieteam afstemmen met

• Inzet van journalisten afstemmen metQ£^g§|en
achtergrondartikel wat doet het RIVM

• Budget is redelijkerwijs geen issue Wat we intern kunnen doen social kanalen beeldproductie etc doen

we intern tenzij dit ten koste gaat van de benodigde capaciteit voor het Corona communicatieteam Alle eigen
uren schrijven we op COVID19

• Alle afstemming voor snelle inkoop gaat via Yol daarom ook Yol in c c

Volgende week komt AD bijvoorbeeld al langs voor10 2s

Hartelijke groet 10 2e
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MHSBcorrimunicatie Documentaire informatievoorziening C D

06 m

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

Ik werk zelf op onregelmatige tijden Antwoord vooral op een tijdstip dat voor jou schikt

RIVM de zorg voor morgen begint vandaag
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■B3g3HlHIiBH@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 54 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 25 2020 8 09 19 AM

FW Vragen over kopje Testen covid 19

Wed 3 25 2020 8 09 25 AM

Is het goed als we het zo vragen

I0 2e I0 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 08 58

Aan |@minvws nl

|@minvws ni ^

m m

11 10 29 10 2e 10 2e|@minvws nlCC

|@minvws nl

Onderwerp RE Vragen over kopje Testen covid 19

m

ik heb ernaar gekeken zie hieronder de tekst Meeste tekstuele suggesties overgenomen Zie hieronderHa 10 2S

Testen op COVID 19

In de brief van 20 maart jl heeft de minister van VWS aan uw Kamer gemeld dat het OMT de Nederlandse Vereniging voor

Medische Microbiologie NWM gevraagd heeft een taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het Landelijk
Consortium Hulpmiddelen het RIVM en de branchevereniging van diagnostica Diagned Deze taskforce is belast met hetvinden

van oplossingen voor het tekort aan testmateriaal

We vinden het van het grootste belang dat de beschikbare testcapaciteit zo goed mogelijk over Nederland verdeeld wordt en dat

we tegelijkertijd zoeken naar mogelijke alternatieven om de testcapaciteit te continueren en of vergroten We maken nu scherpe

keuzes bij het testen en hebben als we zuinig zijn voldoende om dit beleid vol te kunnen houden We testen wanneer de uitslag

van de test een gevolg kan hebben voor

• De individuele behandeling bij zieke mensen

• De zorginstelling
• De mogelijkheid om aan het werk te gaan bij specifieke zorgprofessionals

Met name bij de groep zorgprofessionals is testen van groot belang ook bij zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen Daarom

werkt de taskforce hard aan een oplossing voor deze vraagstukken Waar nodig zullen we de taskforce faciliteren in hun werk

De taskforce heeft aangegeven een sterk mandaat nodig te hebben om de vraagstukken op te kunnen lossen Daarom heb ik

besloten deze taskforce officieel te benoemen tot de partij die de verdeling van schaarste op het gebied van COVID 19 tests op zich

neemt Daarnaast zal de heer

aanpak van de coronacrisis onder andere op het gebied van testen

10 2e directeur bij DSM op verzoek van het kabinet ingezet worden als speciaal gezant voor de

Er worden op dit moment via verschillende kanalen ook sneltesten voor COVID 19 aangeboden Bij sneltesten is het van groot

belang dat de test betrouwbaar is en op juiste wijze wordt gebruikt Daarom heb ik het RIVM en het Erasmus MC gevraagd om

nader onderzoek naar de betrouwbaarheid sensitiviteit en de specificiteit van deze sneltesten te doen Ik heb hen ook gevraagd

de toegevoegde waarde van deze testen te beoordelen Ook heb ik het RIVM gevraagd of en wanneer het van meerwaarde is om

serologische testen testen op aanwezigheid van antistoffen in het bloed uit te voeren om zo te bepalen of iemand de infectie al

doorlopen heeft

In aanvulling op deze taskforce is ook het Landelijk Consortium Hulpmiddelen LCH ingericht bestaande uit professionals uit

ziekenhuizen academische centra en leveranciers De LCH heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een

tekort dreigt gezamenlijk in te kopen zonder winstoogmerk Het gaat hierbij over verschillende hulpmiddelen zoals mondmaskers

spatbrillen jassen en diagnostische tests

Groet

is brederdan taskforce de heer

hier weet ik het fijne niet van Dus echt kabinetsbreed

10 2e 10 2e is ook betrokken bij initiatieven vanuit MinFin mbt donaties maarPS Inzet

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 07 35
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^g
minvws nl

Onderwerp Vragen over kopje Testen covid 19

Aan

10 2» 10 2e l@minvws nlCC m

10 2eHi

Bijgevoegd nog een paar vragen over de tekst testen covid 19 Met name om op een paar punten nog iets specifieker te zijn
Verder een aantal tekstuele suggesties Kun jij kijken welke daarvan nuttig zijn

Dank

10 2e

H
■■■Dr 10 2e | Senior beleidsadviseur Crisisteam Coronavirus a i Gezonde Leefomgeving

Ministerie van Vofksqezondheid Welziin en Sport | Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Openbare en Jeugdgezondheidszorg

Pa masslisp lei n 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

31 el

www rijksoverheid nl

10 2e @mi nvws nl10 2e
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HlSH@minocw nl] S@rivm nl] ItlUISMTo

iminocw nl

minocw nil10 2eCc |@minocw nl]mj

From

Sent Tue 3 24 2020 10 06 13 AM

Subject RE Examens

Received

m

Tue 3 24 2020 10 06 18 AM

PnmaMT^riaar hopen dat het lukt

t0 2s

10 2e 10 2e @minocw nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 11 05

Aan 10 12 10 2 10 2 10 2|@rivm nl |@minvws nl

^B@minocw nl

10 2e 10 2e 10 2s|@minocw nl |@minocw nlCC

Onderwerp RE Examens

Dan kom ik uiteindelijk hierop Alles gaat nu online dus als er nog dringende opmerkingen zijn hoor ik die graag heel snel Veel

dank voor alle snelle reaches

Groet I0 2e

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen

• De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM waaronder de afstand van 1 5 meter

tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen

Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden

Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen

kunnen en dat erduidelijke bewegwijzering is zodat ergeen opstopping in de hal optreedt

Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden dat er steeds 1 5 meter afstand kan worden

gehouden ook ten opzichte van de surveillerende docent

Hoe verhoudt het doorgaan van de schoolexamens zich tot de maatregelen die op 23 maart zijn genomen
• De maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie

De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte

De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft

voor en na afname van de examens Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing
in en uitgangen en bewegwijzering

Dit betekent datde schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden mits daarbij de eerdere normen onder andere

dat alle betrokkenen gezond zijn en de afstand tot elkaar minimaal 1 5 meter is in acht worden genomen

Waarom lijkt voor scholen en schoolexamens een apart minder strikt regime te gelden
• Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij het nieuwe coronavirus hebben gekregen Daarom verwacht het RIVM dat

kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID 19 Rond 6 april verschijnen de uitkomsten van het

onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord Brabant Tot die tijd gelden de richtlijnen
van het RIVM zoals die eerder gecommuniceerd zijn

• Bovendien is onderwijs aangewezen als cruciale sector waardoor de inzet erop gericht is om waar mogelijk het onderwijs
te laten doorgaan Dit is anders dan bijvoorbeeld voor evenementen

10 2e 10 2e @rivm nllVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 10 55

10 2 10 2eAan

CC |
Onderwerp RE Examens

i
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ik zou wel aanvulien dat er nog onzekerheid bestaat over de rol van kinderen in de epidemic en dat daar nu

onderzoek naar loopt waarvan we hopen dat de resultaten voor 6 april beschikbaar zijn Of die datum gehaald wordt is

onzeker omdat er onvoldoende testmaterialen zijn Groet ^10 2e

l@minocw plVan

Datum 24 maait 2020 om 10 36 13 GET

Aan

CC |
Ondervverp RE Examens

10 2e 10 2e

l@minvws nl l@minocw nl10 2em

|@rlvm nl [@niinocw nl10 2em m m

len ^^^amnen jullie aanvulienEn hierbij nog een derde q a op verzoek van onzeDG Hieronder een voorzet I0 2e

Waarom lijkt voor scliolen en schoolexamens een apart minder strikt regime te gelden
Daar zijn verscliillende redenen voor

Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij het nieuwe coronavims hebben gekregen Daarom verwackt liet RIVM dat kinderen een kleine rol

spelen in de verspreiding van COVID 19

Bovendien is onderwijs aangewezen als cruciale sector waardoor de inzet erop gericht is om waai mogelijk het onderwijs te laten doorgaan Dit is

anders dan bijvoorbeeld voor evenemeuten

Groet 10 2e

Ooisproiikelijk bericlit

10K2e 10 2a [@minvws nllVan

Verzonden dinsdag 24 maait 2020 9 38

Aan

CC |
Onderwerp RE Examens

rn m

De nonn is 1 5 meter afstand lioeveel kinderen dat in een lokaal is zodat ook de leraar er nog doorheen kan lopen kan ik niet verzinnen

Ik kom dan met niet onderbouwde vuistregels op basis van een plaatje dat ik in mijn lioofd Iieb van een sckoollokaal

Liever weghalen dus en bet aan gezond verstand van mensen met kennis van examenlokalen overlaten

■Ooisproiikelijk bericbt

10 2e H0 2« @minocw nlVan

Verzonden dinsdag 24 maait 2020 09 33

LJIfcDM@mmocw nl

|@ininvws nl

Aan

CC |
Onderwerp RE Examens

10 2e 10 Ze l@rivm nl 10 2e E 1°HZe @minocw nlm ili]

|ik begrijp dat die vuistregel komt van de opvang maar die is niet eerder gecommnniceerd voor examens Opvang is bovendien niet

helemaaWe^elijkbaar met examens omdat datkleinere kinderen zijn die inoeilijk afstand lioudeu Graag nog jullie reactie op specifiek die norm

Groet ^^^

10 2e

10 2e

■Oorspronkelijk bericlit

iO C2eVan

Verzonden dinsdag 24 maait 2020 9 18

Aan

CC |
Onderwerp Re Examens

10 2e 10 2e

Waar komt die vuistregel vandaan Is die al eerder gecommuniceerd Anders komt daai gedoe over

Aan[H2 S^J ra en °f ze voorlegt aan M voor akkoord zodat ze sti aks ook opAls dat helder is dan graag delen me

Rijksoverheid nl geplaatst kuimen worden Zou aangeven dat we adviseren om dat te doen na bestuurlijk overleg als ook Kamerbrief naar buiten

gaat

10 2e10 2e lo C2e |

Verstuuid vanaf mijn iPad

10 2e 10 2eOp 24 mrt 2020 om 09 14 heeft |@mmocw nl het volgende geschreven

Weer bedankt Volgens mij zijn het heldere q a s zo

en inoeteii ze nog verder gedeeld worden Met WJZ bijvoorbeeld10 2e

Oorspronkelijk bericht
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10 2« |@mmvws nl]Van

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 9 04

m

10 2e 10 2eAan

CC |
Onderwerp RE Examens

Oorspronkelijk bericht

10 2c 10 2e @minocw nlVan

Verzonden dinsdaa 24 maait 2020 09 00

1° 2« 10 2» 10 126 10X2e 10 12«ffiminvws iil @minocw nl [@rivin nlAan

CC |
Onderwerp RE Examens

10 2e @minocw nluj

Veel dank voor deze snelle readies

Ik kom dan tot deze q a s Graag hoor ik wat jullie hiervan vinden Er staan een paar PM s in Graag jullie speciale aandacht daarvoor

Oilder welke voorwaarden kiiniien sdiolen sdioolexaniens blijven afhemen
De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de afstand van 1 5 meter tussen de leerlingen en leraren in adit kunnen nemen

Bij het wackten voor bet examen dient bet samensdiolingsadvies in ackt genomen te kunnen worden Dit betekent dat de school moet zorgen
datniet alle leerlingen op het sclioolplein rondliangen vooidat zenaar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen

opstopping in de hal optreedt
Verder dient het aantal leerlingen per lokaal beperkt te worden dat is natuurlijk afliankelijk van het gebruikte lokaal maar voor kinderopvang

en de lagere sdiolen is de vuistregel nil 8 per lokaal

Hoe verhoudt het doorgaan vail de schoolexamens zich tot de extra maatregelen die op 23 maart zijn genomen
De extra maatregelen van 23 maart kebben geen betrekking op de sdioolsituatie

De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samensdiolmg in de buitenminite

De nieuwe maatr egelen hebben daaiom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft voor en na afiiame van de

examens Dit betekent dat bij de examens extr a aandacht besteed moet worden aan timing in en uitgangen en bewegwijzering
Dit betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden mits daarbij de eerdere normal alle betrokkenen zijn gezond en de

afstand tot elkaar is minimaal 1 5 meter in acht worden genomen

Vriendelijke groet
10 2e

Oorspronkelijk bericht

10 2e |@minvwsnllVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 8 42

Aan

CC |
Onderwerp RE Examens

a

m m

Aangevuld met input RIVM
10 2e

Oorspronkelijk bericht

I0 2eVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 08 30

_____

l@minocw nl

[ IIfeQB@mmocw nl |
@iivm nlAan

CC |
Onderwerp RE Examens

[n

9lfeQl@minoc\v nlm m

Hebben jullie hier iets aan

■ Oorspronkelijk bericht

10X26 10X26 @minocw nlVan

Verzonden dmsdae 24 maart 2020 08 06

Aan

CC |
Onderwerp Re Examens

10 2e r 10 2e @ininocw nlM

10 2e

Wat ons enorrn zou helpen is als we een steengoed verhaal hebben waarom extra maatr egelen gisteren met name verbod op bijeenkomsten
geen mvloed hebben op eerdere besluit om scholen opende houden voor toetsen en examens Kijken onze jmisten uu met^^^^iaar maar jullie
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visie daarop zou enorm helpen Is enoim veel onrast over

en hier bij kunnen helpen kun jij dat ook Dat hebben we eigenlijk binnen een iiur nodig|Kreeg van^fflcloor dat
^ “^

Hschakelt even met jullie

10 2e 10 2e

10 2e

Groet

10M2S 10X2e» Op 24 mrt 2020 om 07 29 lieeft | l@minvws nl liet volgende geschreven
»

»

»Hoi 10 2S

»

10 126» Ben jij bezig met de examens Ik zag gisteren
hele lichting kindei en die voor altijd een ‘coronadiploma hebben en hethoefr op medische gronden echt niet Ik vind bet ook nietheel solidair

van leraren van middelbaar onderwijs naar hun collega’s van lagere school en kinderopvang die al de hele tijd kinderen van mensen die echt

moeten gaan werken opvangen

Ik vind het afzeggen van de examens echt niet kunnen daamiee benadeel je een

»

» Groetjes
»\ 10 2e

»

» Verzonden met BlackBerry Work
» www blackbenv coin

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwfjderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 32 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2e 10 2To @rivm nl]

@rivm nl] IDS ddmicrobioloog[

I@rlvm nl1
10 2e

I0 2e
|@rivm nl] rivm nl]a

From

Sent Sun 3 29 2020 7 15 51 PM

Subject RE Doorst SPOED uitvraag testcapaciteit VWS NVMM en RIVM Landelijke Cobrdinatie Testcapaciteit
Sun 3 29 2020 7 15 52 PM

Vraaenliist Laboratory capaciteit nu verwachting 29032020 v4 RIVM xIsx

Received

Hier is tie dan ingevuld
anifliftPi araaa reality check aantallen eerder hebben we 400 patienten normaal en 800 patienten opgeschaald
opgegeven

welke extractie kit precies gebruiken we voor COBAS4800

Graag asap terug

Mvg

10 2e

10 2eFrom

Sent zondag 29 maart 2020 20 25

IBL
10 2e 10 2e|@rivm nl |

^^ ^^^^^^@rivm nl IDS ddmicrobioloog

Subject RE Doorst SPOED uitvraag testcapaciteit VWS NVMM en RIVM Landelijke Cobrdinatie Testcapaciteit

|@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl @rivm nlm

Ja ook gekregen Vanaf gisterenavond en vandaag hele dag mee bezig geweest en alle @ gedoe er omheen

Ik ga hem invullen en^^^kan dan aanvullen

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 19 20

10 2e 10 2e|@rivm nl

|@rivm nl IDS ddmicrobioloog

Subject Doorst SPOED uitvraag testcapaciteit VWS NVMM en RIVM Landelijke Cobrdinatie Testcapaciteit

|@rivm nlTo

@rivm nl

OOk gekregen Wie vult deze in

| NVMM j
Datum 29 maart 2020 om 19 12 43 CEST

Aan

Onderwerp SPOED uitvraag testcapaciteit VWS NVMM en RIVM Landelijke Cobrdinatie Testcapaciteit

10 2e 10 2e |@nvmm nlVan

10 2e | NVMM j 10 2e @nvmm nl

U wordt vriendelijk verzocht de ingevulde vragenlijst te retourneren naar 10 2e |@nvmm nl

10 2s

10 2e |@nvmm nl

0610 2e030 10 2e

^NV^ IM
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10 2e

10 2e 10 2s

Toi 2® 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e



372689

To |@rivm nl]m

From

Sent Tue 3 24 2020 10 00 36 AM

Subject RE Examens

Received Tue 3 24 2020 10 00 40 AM

Nee he mag daar alsjeblieft prioriteit op

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 10 55

» 2» 10 2« 10 2e 10 2s 10 2e|@minocw nl |@minvws nlAan

|@minocw nlII

10 2e |@minocw nlCC m

Onderwerp RE Examens

ik zou wel aanvullen dat er nog onzekerheid bestaat over de rol van kinderen in de epidemie en dat daar nuDag
onderzoek naar loopt waarvan we hopen dat de resultaten voor 6 april beschikbaar zijn Of die datum gehaald wordt is

onzeker omdat er onvoldoende testmaterialen zijn GroetJ

10 2e

10j 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10«2
10 Ze 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e

10X2 3
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10 2b

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 26 10 2e

10 2e

10 2e

10 2B

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e | 10 2e

10} 2e | 10 2e

10 2«

To ©minocw nll

|@rivm nl] |
|@minocw nl]M

Cc |@minocw nl][g rn

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 9 45 36 AM

RE Examens

Tue 3 24 2020 9 45 40 AM

Primal

•Oorspronkelijk bericht

Van

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 10 44

Aan

10 2e |@minocw nl

minocw nl

■@minvws nl

i
10 2» 10 12« 10 2«10 2«CC @rivm nl |@minocw nl

Onderwerp Re Examens

Alles gaat om 11 uur naar buiten dan moetditrond zijn

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbal

10 2» 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e

10 2 10 2e

10 2e

10 26

10 {2e 10 2e 10 2a
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10 {2e 10 2e

I0 2e I0 2e

10 2e 10 2s 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2S

I0 2e

10 2s 10 2e

10 2e 10 2s

Dubbel

10 2e 10 2e

10X26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 126
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 f2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

Dubbel
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grivm nl] fEE101 29 00 2e

10 2e

10 2e — 101 29To @rivm nl]

ip
10M2b | 10 2e

10 2» |]
10 2e [] 10K29

10X2 li 10 2s |

10 2e 10 2e ■

ESI 10] 2e ■
101 29 |i 10 2e

[i 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 101 26

B@rivm nll BE|i 10 2e| 10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

t10 2s @rivm nil

i 10 2e gaffl
10 2e

10 2e [j 10 2e |
10 2e 10 2e

10X26 10 2e

10 2e |
I10 2» J 10 2e

{10 2e P 10 2»

10 2e | 10 2e p 10 2e

10 2a

I0 2 p 10 2e

10 2b | 10 2e

10 2e [j 10 2e B

10 2e HTB
10 2e j 10 29 H|

10 2e

5 10 2e

P 10 2e

■@rivm nll^^

gaft
i

10 2e fetSHII

H|i»im| 101 29 |j 10 2e

io 2e

MU 1U 2e p 1Q 2e gffl

101 29

10 2e p
_p£10 2e ^

10 2e 10 2e

10 2e [j 10 2e

I 10 2e

10 2e

S
10 126 @rivm nll

©rivm nl] u|
©rivm nl]

l@rivm nl]

s

10X26 10 2e 10 26I© Si

P10X26 |j 10 2e ^ 10X26

P1 10 2e P 10 2e

MS 1111 10X26 I 10 2e

j] 10 2e | i iH2e P 10 2e

10 2e | 10 2e

1 101 26

101 26

■ ilJJ ililIH i10 2e

10 2e BtBEB]

10 2e

101 26

10 26

101 26

IC 2el

10K2o

10 2e

©rivm nl] H101 26 10X26 10 2«ia Si

101 29 10 2e 3] 10 2e

101 29 J 10 2e j
10 2e

10 2e

101 29 10 2e

10 2e

101 2610 2 W I
10 26

101 26

10 126 |j 10 2e

l0 2» [j 10 2e Wilimi

10 2e j 10 2e

10X29 p
101 29 |
101 26 P

Hf OS P 10 26

10 2e | 10 2e

I 10 2e j 101 29 ||jj
I 10 29

10 29 10 2e |@rivm nl]
1Q 2e

BJ @rivm nl]
IfTiim m nil

101 26 10 2

101 26 10 2e 10 2e

10 2a 10 2e

101 29 p 10 2e

P 101 29 |E

]
101 29

10 129
10 2e

10 2e

10 126

101 29 ju^Bignvirxnl]

grivm nl] ra E51

@rivm nl]10 2e 10 2e l@nvm nl]
101 29Cc @rivm nl]

From

Sent Mon 3 23 2020 9 57 16 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Mon 3 23 2020 9 57 18 PM

Beste Collega s

Het is een onwerkelijke situatie Elke avond kijk ik naar het nieuws en schrik opnieuw de Corona dreiging is echt en

de situatie wordt steeds erger Persoonlijk vind ik het naar dat ik mijn oude moeder niet op kan zoeken maar ik wil

haar ook geen risico laten lopen Gelukkig snapt ze het wel en bellen we vaker Verder ben ik heel gelukkig dat onze

jongste zoon Casper afgelopen vrijdag net op tijd terug gekomen is uit Africa waar hij vrijwilligerswerk deed Dat

was wel een paar dagen erg spannend

Nu zijn de meesten van ons thuis aan het werk en zit team Logistiek eenzaam op honk We hebben gelukkig nog

niet veel zieken Inmiddels is het duidelijker geworden wat voor mogelijkheden er zijn om minder anders elders te

werken zie onder andere de informatie op INsite Het is de bedoeling dat je met je leidinggevende afstemt wat je
kunt bijdragen en wat je nodig hebt Ik zal dit ook voor A O doen omdat dat^^^nu niet lukt

Door het thuiswerken hebben velen het gevoel continu AAN te moeten staan Elk moment kan er een dringend e

mailtje telefoontje chat bericht of app je binnen komen of allemaal tegelijk En dan zijn er tussendoor ook

kinderen huisdieren en partners die aandacht vragen Daarom hebben de leidinggevenden van DVP samen besloten

dat we elke werkdag van 12 00 tot 13 00 geen overleggen plannen en elkaar niet bellen appen of anders contact

leggen Tenzij het een noodsituatie betreft We gaan collectief even UIT tussen de middag Zo hopen we het langer
vol te houden met elkaar

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd
• Elke maandag en donderdag van 10 tot max 11 uur vindt er via een teleconferentie

Bedrijfscontinuiteitsoverleg DVP plaats Daarin worden de kritische processen besproken en zaken als de

werkdruk

• Regiokantoor West heeft een inspectie op papier van de nieuwe koelcel door de Inspectie voor Gezondheid

en Jeugd gehad De koelcel is zonder verbeterpunten goedgekeurd en vervolgens zijn afgelopen vrijdag de

vaccins verhuisd Complimenten aan RK West QA team QP RP en alle anderen die hier aan bijgedragen
hebben Het regiokantoor bevindt zich nu geheel op de nieuwe locatie

• De verhuizing van Praeventis naar het RODC in Amsterdam moet 1 juli gerealiseerd zijn Dit weekend volop

bezig geweest om SFTP server aan de praat te krijgen bij het RODC Vanaf vrijdag kunnen we dit

waarschijnlijk gaan testen Staat hoog op het prioriteitenlijstje
• Het in de lucht houden van Praeventis gaat goed Soms kleine verstoring in de lijn met consequenties voor
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de beschikbaarheid van PV Over het algemeen gaat het goed
• Bij NHS gebeuren veel onverwachte dingen zoals beroepsgroepen die de hielprik niet meer af willen nemen

of verwerken omdat er risico op besmetting zou kunnen zijn Sommige instanties hanteren strengere

richtlijnen dan het RIVM Team IMHS is ook afgelopen weekend druk geweest om met alle betrokkenen te

overleggen
• Vanwege de bedreiging van de producent van chloroquine een malariamedicijn dat tegen Corona

uitgeprobeerd wordt communiceren wij niet meer over onze activiteiten op dit vlak Wei wil ik ook hier grote

complimenten geven aan iedereen productmanagers inkoop team logistiek QP RP die heel druk zijn met

doen wat ze kunnen voor onze calamiteitenvoorziening
• RVP Veel ouders durven niet naar het consultatiebureau te komen voor de vaccinaties In regio Zuid zijn
veel CB s gesloten DVP wil ouders brieven gaan sturen dat de vaccinaties belangrijk zijn ook nu Er wordt

verder gekeken naar het oproepen voor de MenACWY vaccinatie in kleinere groepen Vorige week is een brief

hierover naar stafartsen coordinatoren en managers gestuurd
• InfoPunt Het aantal telefoontjes neemt af nu rond 150 per dag Email is nog steeds erg druk Meer dan

1000 mailtjes per dag InfoPunt kan wel wat versterking gebruiken De mensen van InfoPunt kunnen nu ook

thuis werken Er worden veel mailtjes ontvangen van hoogleraren ex collega s die hulp aanbieden Er wordt

hiervoor een intern RIVM mailadres ingericht

Dat was het voor deze week

Allemaal veel sterkte werk ze en blijf hopelijk gezond ook degenen die je lief zijn
Mede namensQ
Hartelijke groet
10 2«
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10 0To

10 2e

10 2e

Cc |@gmail com]
From

Sent Mon 3 23 2020 1 59 48 PM

Subject FW snelle samenvatting OMT aangevuld met mijn notulen dit is voor het advies OMT

Received Mon 3 23 2020 1 59 49 PM

En hieronder mijn aanvullingen in

voorgelegd

verhaal en de Q8tA oppervlakken Deze wordt nog aan een andere viroloog10 2S

10 2eGroetJ

10 2eFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 03

10 2» 10 2 10 2« 10 2» l@gmail com

Subject FW snelle samenvatting OMT aangevuld met mijn notulen dit is voor het advies OMT

|@rivm nlTo

Aangevuld met mijn aantekening nav de verschillende rondes

10 2»From

Sent maandag 23 maart 2020 13 56

l@rivm nl

Subject FW snelle samenvatting OMT aangevuld met mijn notulen dit is voor het advies OMT

10 2e 10 2eTo

• Verbod op evenementen tot 1 juni bovengrens van 100 wordt dan losgelaten
• Gezins huisgenoten van persoon met klachten blijven thuis in isolatie indien de klachten van de patient verergeren bv

koorts en of benauwdheid Uitzondering geldt voor mensen met cruciale beroepen Gezinsleden zonder klachten kunnen

noodzakelijke boodschappen doen

• Casino s te sluiten

• OV en winkels te sluiten als zij geen maatregelen treffen die ertoe leiden dat de 1 5 meter gerespecteerd kan worden Er

dient deurbeleid ingesteld te worden Dit geldt ook voor markten OM adviseert alleen voor het OV te gebruiken voor

noodzakelijke reizen Het OMT adviseert de NS waar mogelijk ruimte te creeren voor deze reizigers
• Vakantieparken campings ed te sluiten dicht want onwaarschijnlijk dat regels voldoende opgevolgd kunnen worden

Markten voor voedingsmiddelen open laten mits de afstand van 1 5 meter tussen de aanwezigen kan worden gehandhaafd

Ook in winkels dient het aantal aanwezigen te beperken en de minimale afstand van 1 5 m tussen mensen te garanderen
Indien niet mogelijk afsluiten

• Samenscholingsverbod in te stellen voor meer dan 3 personen waarbij ook dan nog steeds de afstand van 1 5 meter

bewaakt dient te worden OMT adviseert daarnaast ook thuis geen bijeenkomsten te organiseren In ieder geval tot 6 april
Ook bezoek aan huis dient beperkt te worden tot maximaal 3 personen

• OMT adviseert geen algemene oproep om niet naar buiten te gaan Blijf thuis en als je naar buiten gaat houdt afstand is

het advies

• Contactberoepen alleen als het echt noodzakelijk is paramedische beroepen zoveel mogelijk via beeld maar als dat niet

kan op indicatie arts bijv fysiotherapie en GGZ Lopende bandmedewerkers vragen om 1 5 m afstand te houden

• T a v schoolexamens een dringend beroep om de afstand van 1 5 m tussen leerlingen in acht te nemen ook bij het

wachten voor het examenlokaal en het aantal leerlingen per lokaal te beperken
• Gebruik witte jassen in de huisartsenpraktijk en ouderenzorg dit is maatwerkbeleid in overleg met de bedrijfsarts
• Q A oppervlakken
• Q

• Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik tijdens het werken ergens spullen of oppervlakken aanraak of

vastpak
• A

• De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt De kans wordt nog kleiner als je

regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in hetgezicht komt Als je weet dat de

eigenaar van de spullen ziek is was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is Besmetting door een bacterie of virus via

oppervlakken is mogelijk [1] Voor coronavirussen die SARS en MERS veroorzaken is het echter niet duidelijk of oppervlakken

een rol spelen Inmiddels blijkt uitonderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende

materialen [3 4] Deze onderzoeken vonden plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden Het is mogelijk dat

weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden De hoeveelheid virus dat via een ziek

persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen De belangrijkste besmettingsroutes blijft overdracht via
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druppels door niezen hoesten en via de handen Volg daarom de bestaande hygieneadviezen en maatregelen die voor

iedereen gelden

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 13 12

|@rivm nl

Subject RE snelle samenvatting OMT

10 2e 10 2eTo

10 2«From

Sent maandag 23 maart 2020 13 06

gma iLconV^^^^^HggmafTcom ^|
LCI ffl iSrivm nl

10 2« 10 2e £ rivm nlTo

Cc

Subject snelle samenvatting OMT

OMT adviseert

• Verbod op evenementen tot 1 juni bovengrens van 100 wordt dan losgelaten
• Gezins huisgenoten van persoon met klachten blijven thuis in isolatie indien de klachten van de patient verergeren bv

koortst en of benauwdheid Uitzondering geldt voor mensen met cruciale beroepen Gezinsleden zonder klachten kunnen

noodzakelijke boodschappen doen

• Casino s te sluiten

• OV en winkels te sluiten als zij geen maatregelen treffen die ertoe leiden dat de 1 5 meter gerespecteerd kan worden Er

dient deurbeleid ingesteld te worden Dit geldt ook voor markten OM adviseert alleen voor het OV te gebruiken voor

noodzakelijke reizen Het OMT adviseert de NS waar mogelijk ruimte te creeren voor deze reizigers
• Parken campings ed te sluiten dicht want onwaarschijnlijk dat regels voldoende opgevolgd kunnen worden

• Samenscholingsverbod in te stellen voor meer dan 3 personen waarbij ook dan nog steeds de afstand van 1 5 meter

bewaakt dient te worden OMT adviseert daarnaast ook thuis geen bijeenkomsten te organiseren In ieder geval tot 6 april
• OMT adviseert geen algemene oproep om niet naar buiten te gaan Blijf thuis en als je naar buiten gaat houdt afstand is

het advies

• Contactberoepen alleen als het echt noodzakelijk is paramedische beroepen zoveel mogelijk via beeld maar als dat niet

kan op indicatie arts bijv fysiotherapie en GGZ

Met vriendelijke groet
m

accinvoorziening en Preventieprogramma’sm

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s DVP
A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030

T ■

www rivm ni

De zoig voor morgen begint vancJaag
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2eTo @rivm n I]m

From

Sent

Subject
Received

m

Mon 3 23 2020 8 27 29 AM

RE Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak
Mon 3 23 2020 8 27 37 AM

10 2eHalid

Goed te horen ik hoop nu maar dat de volgende vergadering snel is

Ik hoop dat er dan niet alleen de informatie op website wordt aangepast maar dat er ook maatregelen en tips komen voor de

mensen om zich tegen bescherming via besmette oppervlaktes te beschermen Hierbij denk ik aan een voorbeeld als een

winkelwagentje dat dagelijks door 100 en mensen wordt vastgehouden Hoe wordt daarmee omgegaan Worden er plastic

wegwerphandschoentjes aangeboden Of wordt mensen geadviseerd om zelf handschoenen mee te nemen van thuis Of komt er

desinfectiemiddel bij winkelwagentjes te staan Of nog iets anders Waarschijnlijk hebben infectiepreventie deskundigen zoals jij

hier meer verstand van dan ik

Maar belangrijkst wat ik wit zeggen is dat als er vanuit wordt gegaan dat er inderdaad verspreiding plaatsvind via besmette

oppervlakten dan is alleen info op website aanpassen onvoldoende Dan is er ook andere campagne nodig via TV alerts social

media om de mensen goed te instrueren Dit is zo belangrijk want we praten wel over dat mogelijk een lockdown nodig is maar

zelfs met een lockdown remmen we niet de verspreiding via bijv winkelwagentjes

Mochten wij als Coronavirologen nog enige rol kunnen spelen in deze discussie dan zijn wij gaarne bereid mee te denken

Groeten

10 2e PhD Professor
Division of Virology | Dept Infections Diseases Immunology | Faculty of Veterinary Medicine | Utrecht University

Androclus Building 1° 2» Yalelaan 1 | 3584 CL Utrecht |The Netherlands

1 5 uu nl10 2eTel | E mail 10 2e

[10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 09 04

10 2» 10 2e @uu nlTo

Subject Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Geachte heer Van 10 2»

hartelijk dank voor uw email We agenderen dit voor de eerst volgende vergadering van

het Outbreak Management Team en zullen zonodig de informatie op onze website aanpassen

Met vriendelijke groet

Namens 10 2e

t10 2a

Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s

Rijksinstltuut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s DVP

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 13720 BA I Bilthoven

0 26wt|
2«

www rivm nl

De zoig voor morgen begint vandaag

1O 20 t0 2e a uu nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 16 09

10 2S 10 2S 103 26 d0 2e|@ rivm nl

Subject Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

@amsterdamumc nlTo
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I0 2e met wie ik vanmiddag heb gesproken

Mijn hele vakgroep van Coronavirologen in Utrecht is van mening dat de verspreiding van SARS CoV 2 via besmette oppervlakten

enorm wordt onderschat

Onderzoek van Vincent Munster laat zien dat van 50 ul virus oplossing 100 000 infectiuze eenheden opgebracht op staal en

plastic na 8 uur nog altijd heel groot deel van de infectiviteit over is 10 000 infectieuze eenheden

https www nejm org doi ful 1 10 1056 NEJMc2004973 query featured home

Toch staat overal in media en op websites dat het RIVM de kans nog steeds heel klein dat verspreiding via besmet

oppervlak een rol speelt
https www nu nl coronavirus 6038828 rivm amper grotere be5mettingskans door coronavirus op oppervlaktes html

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een

oppervlak
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen delen Buiten het lichaam kan het

virus maar kort overleven Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de

luchtvochtigheid Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde gladde materialen zoals plastic metaal en glas
en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton

De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein maar niet helemaal

uitgesloten Wei neemt het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel af buiten het lichaam In het algemeen raden

we aan om regelmatig je handen te wassen Een oppervlak dat mogelijk besmet Is kun je eenvoudig reinigen met een

gewoon schoonmaakmiddel

Het bewijs dat het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel afneemt buiten het lichaam lijkt voor SARS CoV 2 dus NIET

OP TEGAAN

Maar daartegenover staat het volgende op de website van RIVM

Waarom mag ik geen handen meer schudden

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus Veel mensen zitten ook ongemerkt
vaak met him handen aan him neus of mond Door geen handen meer te schudden verkleinje de kans om besmet te raken

en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans

op datje ziek wordt maar ook datje anderen besmet Kiik hier voor tips over hoe je goed ie handen kinit wassen

Als het via handen gemakkelijk gaat waarom schat RIVM de kans op verspreiding via besmet oppervlak zo klein in

Zeker in situaties dat zo n oppervlak frequent door meerdere mensen wordt aangeraakt winkel wagenkarretjes
deurklinken etc Zeker gezien de nieuwe studie die hierboven wordt geciteerd lijken betere informatie en maatregelen
om dit te voorkomen zeer wenselijk

Groeten

10 2e

10 2e PhD Professor

Division of Virology ^DeoUnfectious Diseases Immunology | Faculty of Veterinary Medicine | Utrecht University
Androclus Building 10 2« [Yalelaan 1 | 3584 CL Utrecht |The Netherlands

1 5 uu nlTel E mail 10 2e10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

requested to info

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

Itinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu
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10 2» |i 10 2«

10 2e

10 2e

To @rivm nl]

|@rivm nl]10 2eCc |@rivm nl]m m

From

Sent

Subject
Received

Copy of 16032Q2Q voor verzendina xlsx

Sun 3 22 2020 7 36 44 PM

FW Verklaring cruciaal beroep en lijst kritieke functies waar is NHS gebleven
Sun 3 22 2020 7 36 45 PM

Beste

Door onze OfiP adviseurmiEaawordt ik naar jou verwezen Van haar heb ik bijgevoegde lijst met kritische

processen gekregen waarop NHS Neonatale Hielprik Screening ontbreekt NHS is door CvB en DVP als kritisch

proces genoemd in onze bedrijfscontinuiteitsplannen
Verder zou ook InfoPunt toegevoegd dienen te worden Via InfoPunt krijgen burgers en professionals die naar het

RIVM bellen of mailen antwoord op hun vragen

Met dank voor het toevoegen

Vriendelijke groet

10 2e

10 2«

—

Rijksinsti turn voor Volksgezondheid
en Milieu

AllnBlerievan Volksgezondheld
wchijn en Sport

m

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP Centraal

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kamerKBiEQM

T 030

F 030]

Aanwezig

m

w

10 26

http www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 20 52

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Verklaring cruciaal beroep en lijst kritieke functies waar is NHS gebleven

|@rivm nlTo

10 2eHoi

De lijst met functionarissen hebben jullie zelf gemaakt Die is hier niet bijgevoegd
Ik stel voor om de lijst compleet te maken dat je een mail stuurt naar

toevoegen

Dan kan hij NHS er aan10 2e

10 2eGroet

10 2e 10 2 Srivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 18 04
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10 2e 10 2»10 2» I 5 rivm nl 10 2« 5 rivm nlAan

Onderwerp RE Verklaring cruciaal beroep en lijst kritieke functies waar is NHS gebleven

10 2eHoi

Heel vreemd de hielprikscreening NHS staat er niet bij Is CvB onze opdrachtgever voor Zien wij zeker wel als

een kritische proces Verder hebben wij zelf ook InfoPunt benoemd

Uit hoe elders naar de lijst verwezen wordt had ik verwacht dat er naast processen ook functies functionarissen op

zouden staan Bestaat er mogelijk nog een lijst met functies Of zijn dat de lijsten die de centra zelf gemaakt
hebben

Vriendelijke groet
10 2s

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 17 46

101 26 10 2e |@rivm nl

Subject FW Verklaring cruciaal beroep en lijst kritieke functies

Importance High

To

Hoi 10 2e

Bijgaande mail is maandag naar Rob verzonden Ik hoop dat jij inmiddels op de verzendlijst staat van het MT RIVM

Ik stuur de mail daarom eerst maar even alleen naar jou

Kijk even naar de lijst en de kritische functies die er voor DVP op staan

In de bijlage ook een verklaring die uitgegeven kan worden aan medewerkers die gebruik willen maken van de

kinderopvang
Het is niet noodzakelijk dat beide ouders een kritieke functie hebben

Groet 10 2e

II Organisatie Personeel

Rijksinsiituut voor Volksge iondbaid
en Milieu

Mfniuene van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Stafeenheid Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel RIVM OBP

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 13720 BA | Bilthoven_
@rivm nl |E l@rivm nl10 2e 101 26

Van cmt ^0^riym nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 16 50

Aan cmt

^3^rivrr^^^J
I0 2e l 2e l@ rivm nl l@rivm nlFj

i 2e @ rivm nl |@rivm nl

10 2e 10 2erivm nl rivm nl rivmmbm Qj m m

^B@rivm nl

|^rivmml ^H

rivm nlM

|@rivm nlm

^^®nviTUTl
^ ©riymml^J

| S rivm nl j

|@ rivm nl

[flIfeQB 5 rivm nl

|@rivm nl

l° 2e 10 2al@rivm nl |@rivm nlm m

c 10 2erivm nl rivm nl[y m m m m

op 10 2e|@ rivm nl |@rivm nl

10 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE Vervolg bedrijfskritische processen en continuTteitsplannen tbv CMT
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Beste MT RIVM leden

Dank voor de bijgestelde continuiteitsplannen

Lijst van kritische processen

Op basis van deze input is er een totaallijst gemaakt van de processen Vandaag is deze lijst in het CMT

vastgesteld Het overzicht is nu relevant omdat de mensen die aan deze processen werken een verklaring kunnen

krijgen voor de opvang van de kinderen Mocht er een proces missen of toch kunnen worden afgevoerd bel

of mij en wij vullen deze zonodig aan10 2e

Werkwijze
Als er een medewerker vraagt om een verklaring en is werkzaam aan van de beschreven processen kan je de

verklaring uitgeven Dit kan door de verklaring aan te passen met de naam en deze verklaring op te slaan in pdf en

te versturen aan de medewerker

Operationeel team kritische processen

Goed om te weten dat volgende week dinsdag het operationeel teamvoor kritische processen van start gaat De

meest betrokken CH van kritische processen hebben een uitnodiging hiervoor gehad van 10 2s

Vragen Bel of mail of mij10 2e

Hartelijke groet

10 2»
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■B3g3HlHIiBH@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 51 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 ]

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

buiten kantooruren 010J10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGD10 2e Clb RIVM 10 2e 10 {2e

Gelderland Midden

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



372724

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

C10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
l 2eFrom

Sent

Subject
Received

Fri 8 7 2020 12 57 49 PM

RE In plaats van De Keek

Fri 8 7 2020 12 57 50 PM

Helemaal eens Ik was ook van plan livegang te forceren maar daar wilde CvB niet in mee Samenwerking tussen

GZB en ons loopt niet echt goed Volgens mij worden de bezwaren van GZB door ons onderschat en andersom is

GZB niet genoeg bereid om water bij de wijn te doen ten opziohte van wat zij als ideaal zien Er wordt een hele

stuurgroepvergadering aan gewijd op 20 augusuts Dit kan niet langer zo doorgaan

10 2e 10 126 @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 augustus 2020 14 54

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

Ik vraag me af wat de problemen zijn bij NHS LIMS Is nu al meer dan 1 jaar uitgesteld volgens mij Enig idee wat

hier aan de hand is lijkt me niet helemaal wenselijk Ook voor het contact met de leverancier is dit niet

bevorderlijk

Met vriendelijk groet
10 2e

Informatiemanager privacycoordinator Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP

Rijksi nstitti ut voor Vol k«gozondheid

en Milieu

Muihierie varr Iolksgcioirdheiii
WebijnrnSpcn

m

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | U3 19

Postbak 31 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

10 2a

10 2e

M 06

|@rivm nlE

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e

10X2©

1C 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2©

10 2e10 2e 10 I2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 26 10 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

iti|[2« 10 2e 10 2e

101 29

10 2e

10 2e

10X26

10 2e

1Q 2e

10 2e

10 2e

1Q 2e

10|Re

10 2e10 2e

10X26

10 2e 10 2e

10 2e

jbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10X26

10X26

10 2e

10 2e

10 2e

10 28 10 2e 10 2e

10 126

10 2e

10 2e 10 26

10 2e 10 2e 10X26

10 2s 10 2e

10X26

10 26

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10M2e 1B 2«

10 2e

10X20

10 2e ihbm 10 2e

10X26

101 26

10 2e 10X29

10 2b

10 2e

10 2e

10 12610 2e

10X26 10 2e 10 2e
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10 2e I0 2e C10 2 10 2 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

101 29 101 2910H2

10 2e 10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

101 29 101 29 10 2e 10 129

10 2e

10 2e

10 2e

101 29

10 2e

10 2e

10 2

10 2e

101 29

10 2e

10 2e

101 29

10 2e

10 2e

101 29

101 29

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e10 129 10 129 10 2e

10 2e 10X29

10 2» 001 29

10X29

101 29 HOtPe101 29 101 29

10 2e 101 29 101 29 101 29 1

Dubbel

101 29

101 29
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Dubbel
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To irivm nll irivm nl]
10 2e [j 10 2i

10 2e

10 2e [] 10 {2e

10X2 li 10 2e

hokm] 10 2e j
10 2e

10 2e [j 10 2e

10X2e|| 10 2e

10 2s | 10 2e

10 2e |
I0 2^ [i 10 2e |
10 2e |i

10 2e j
10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 [2e | 1

10 2b fl
icK2e [j 10 {2e

10 2e J] 10 2e

10 2e j 10

10 2e J 10 2i

{10 2e

10 2e | 10 2»

10 2e j 10 2e

10 2e

■ 2e■rivm nll irivm nll |@rivm nl]
m

©rivm nll rivm nl] ■miHDM

LfiEO i@rivm nll KE

B@rivm nl] ESP
| 1Q| 2eI0 2e@rivm nl

@rivm nlLH
©rivm nl]

irivm nl] m

10 2e 10 2e @rivm nl]

jrivm nl] H
B@rivm nl]

H@rivm nl]^^
|@rivm njj|pi l@rivm nl]

m m m m ili]

10 P« li 10 2e@rivm nl] fl

|@rivm nl] PVZ List Extra I

B@rivm nll huaiHDgllMfeQl©rivrirnll
I@rivm nl] BIS List Extra[^B£

jrivm nl] H
|@rivm nll jrivm nl] III ]m m

jrivm nl] 0JgaH@nvm nn

H@rivm nl1 R3

m m m

jrivm nl]m m

10 2e |j 10 2e@rivm nl] jrivm nl] jrivm nl]
10 2e irivm nl] jrivm nl]

@rivm nl] mi
|@rivm nl] BE

irivm nl] IIMHa

H@rivm nl] IB
uj m m

I
irivm nl] jrivm nl]

l@rivm nl] B

|@rivm nl] B
|@rivm nl]

^IvmmlLA O List Ext^
[@rivm nl]

jrivm nl]
H@rivm nl]

©rivm nl] H
|@rivm nl]TI

rivm nil [ffim m m

|@rivm nl]
m m m m

10K2eirivm nll

irivnT nl]
m m

@rivm nl]

©rivm nll ■
@rivm nl]

^B@rivmril]j

irivm nl] rivm nl]
■

■

rivm nl]l@rivm nl]H

[i 10 2e

10 2e j 10 2e

10 2e

10 2e |i 10 2e jrivm nl] 10 2e @rivm nll HIM

m jrivm nl] |
|@rivm nl]10 2s©rivm nll m M

j@rivm nl

©rivm nll

|j 10 2»

10 2e | 10 2e

irivm nll @rivm nl]
l@nvm nl] fu
H@rivm nl]

■rivm nllM

@rivm nl] |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Thur 7 16 2020 6 57 48 AM

Subject In plaats van De Keek

Received Thur 7 16 2020 6 57 48 AM

Beste collega s

In plaats van de Keek hieronder enkele wetenswaardigheden

DVP nieuws

• Infopunt Ininiddels zijn er al meer dan 100 000 vragen beantwoord sinds de start van het infopunt Ongeveer
55 000 vragen gingen over Corona

• N a v de audit in het kader van de herkwalificatie voor de aanbesteding logistiek dienstverlener is Movianto

gekwalificeerd
• De levering van verschillende antisera en antidota producten lijkt weer meer op te starten Tijdens het begin van

de Corona uitbraak waren er problemen met leveiingen van soimnige producten
• Remdesivii is nu geregistreerd in Europa Zolang er geen officiele marktintroductie van dit product is kau het

product volgens huidige werkwijze worden blijveu uitgeleverd bij vraag
• De opkomst voor de Matemale kinkhoest vaccinatie is hoger dan verwacht De opkomst is 76

• De vacature voor de regiomanager in noord oost is opengesteld in de nulfase volgende week worden er

gesprekken gevoerd in Biltlioven en in Zwolle
• Het lijkt er op dat er geen ammo is voor de party rotarix vaccins en dat we deze vaccms waarschijnhjk gaan

veraietigen
• Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de Covid 19 vaccinatiecampagne DVP heeft samen met CvB en

CIb een verkeiming uitgevoerd die gedeeld is met VWS We verwachten op korte termijn te starten met een aantal

concrete voorbereidingen zoals het ontwikkelen van een vaccinatieregister
• Gister is er een audit privacy en mfonnatiebeveiliging uitgevoerd^^^n lk hebben met de collega’s van centraal

bet gesprek gevoerd over de stand vail zaken bimien DVP en wat er op de plamiing staat Algemeen beeld is dat we

onze zaken goed op orde hebben en op de goede weg zijn om verder te verbeteren

• 17 augustus komt de nieuwe minister van Mediscbe Zorg Tamara van Aik op bezoek bij het RIVM DVP heeft

ook een plekje in het programma en wordt vertegenwoordigd door 10 2e

Komende week is weer terug vail vakantie en ben ik twee weken met vakantie Fijne vakantie gewenst voor wie10 2e
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bmnenkort met vakantie gaat en werk ze voor wie de komende wekeii liet fort bewaakt

Hartelijke groet

E
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10 [2e
10 2e

10 2e

To irivm nll ►rivm nll Bm M

10 2e [j
10 2» |]
10 2e |i 10 2e

10 2e [j 10 2e

10 2e | 10 [2e

10 2» || 10 2»

pTivm nl] |
M@rivm nl]

l@rlvm nl] J

M@nvm nl]

H@rivm nl]

B@rivm nllJ
@rivm nl] l
H@rivm nl]

B@rivmmll
irivm nl]

m

H m

irivm nl] @rivm nl]
rivm nl]

m hi m

10 2e y 10 2eirivm nl]
H@rivm nl]

m m m

|@rivm nl]110 12 | nj m m

lirivm nl] jrivm nl] [ffim QJ m

irivm nll irivm nl] PVZu] m Uj m

List Extra] irivm nll |@rivm nl] Bm m m

10 2e | 10 2eirivm nl] |@rivmnl] jrivm nl] Bm nj m

irivm nll BIS List Extral @rivm nlV irivm nl] [ Dm m

10 2e [j 10 2e fS 1Q 2e | Cirivm nl] jhvm nl]m m

10 2e

0} 2e |j 10 2e

snta io 2s

10 2s |i 10 2e j
10 2e | 10 2e

10 2e f 10 2e

irivm nl] l 2e |@rivm nl]m m m m m
a

rivm nl] liHa

@rivt

m m m

irivm nl] jrivm nl]m m 10 2e m hi

l@rivm nl] H

terivm nl] ■

■@rivm nl]TB
rivnuTll^ O L is t Extra

M@rivm nl1 H

privm nl] ■

M@rivm nl

l@rivm nl] |
Bf@rivm nl]

rivm nl]m

|@rivm nl]uj m m m

m m m

10K2eirivm nll[ij m m m

irivnrnl]
m m M

rivm nl] H
|@rivm nl]

@rtvm nl]

^B@rivmjTn

j@rivm nl]
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Sent Tue 8 11 2020 1 24 25 PM

Subject In plaats van De Keek

Received Tue 8 11 2020 1 24 26 PM

Beste collega s

Met dank aan Hoang stuur ik jullie onderstaand enkele aantekeningen van de stand up van gister

Stand up 10 aug 2020

• RVP de aangepaste verrijkingsmodule is in gebruik Met de vemjkingsmodule worden brieven die we sturen naar

kinderen aangevuld met gegevens van locatie en tijdslot waimeer ze verwacht worden te komen Dit laatste stond

altijd standaard op een kwartier In de aangepaste versie kan dit tijdslot variabel aangepast worden tnssen de 1 15

minuten

• In NO waren er problemen met de scanners bij het afmelden van producten Een harde reset batterijen emit en er

weer in heeftseholpeir^
• Vandaag is

NHS LIMS rapportages werken

• Go Live NHS LIMS is uitgesteld Het is nog niet bekend tot wanneer dit is nitgesteld
• B1S deze week met vakantie 1 week Volgende week gaat^^^met vakantie 1 5 week

• Vorige week is overleg geweest met VWS CVB CIb DVP over de COVID campagne en met name over de

registratie RIVM heeft VWS kunnen oveituigen de minister te adviseren dat er een landelijk registratie systeem
moet komen We gaan stiaks met verschillende vaccins werken die niet uitvoerig zijn getest Het is dan belangrijk
om een landelijk overzicht te hebben wie welk vaccin heeft gekiegen Dit is oa belangrijk bij een recall

als data engineer BI specialist begonnen Hij gaat met het rapportage team oa aan10 2s

Binnen DVP wordt nu gewerkt aan een notitie over de landeljke vaccinatieregistratie Dit is ingewikkeld omdat we nog niet

weten hoe de campagne eruit gaat zien oa wie bij de uitvoering betrokken is Het is dan lastig om een inschatting te

maken hoe de koppeling eruit gaat zien tussen het vaccinatieregister en de systemen die gebruikt worden door de

uitvoerders Er zijn verschillende varianten denkbaar die uitgewerkt worden voordelen tegen nadelen uitzetten VWS wil

dat als zij de minister adviseren dat er een landelijk register moet komen wij dan ook de toezegging doen dat dit voor het

einde van het jaar gerealiseerd is Op grond van de informatie die we nu hebben kunnen we deze toezegging niet zomaar
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doen Hier wordt deze week verder over gesproken
• Team logistiek is ill liet weekend heel druk geweest met de aanvragen van

12 bestelling geplaatst Er is een uitvraag gedaan onder een aantal DVP collegaf^n^y te springen op de afdelmg
• Werving regiomanager Noord Oost de gesprekken met interne kandidaten heeft helaas met geleid tot een nieuwe

regiomanager De vacature wordt extern uitgezet
• Er worden zijn verder verschillende vacatnres uitgezet

o Logistiek beheerder staat uit in Mix en Match

o Ondersteuner QP RP staat uit in Mix en Match

o QA adviseur wordt nog uitgezet
o Hoofd DVP staat extern uit

[wordt per 15 September voor eenjaar gedetacheerd naar O P vacaturebeheer De plek van

voonopig met ingevuld
•Het nieuwe hoofd DVP zal niet eerder dan 1 november starten gesprekken worden pas in September gevoerd

^Jis in overleg met CVB om langer bescliikbaar te zijn voor DVP dan de afgesproken 1 oktober

• Op NU nl is te lezen dat ambtenaren eind deze maand horen of ze meer of minder naar kantoor kumien na 1

September Intern hebben we hierover nog niets vemomen
• Vage meldingen over de aankoop van

met

Afgeiopen weekend zijn
I0 2e

10 2e wordt10 2e

tieeft overleg gehad liierover

de leverancier Dit blijkt onder de definitie van geneesmiddelenvervalsing te vallen De melding is

doorgezet naar de Inspectie Zij reageerden nonchalant Oproep aan een ieder om berichten over aanbod van

medicatie door te sturen naar

bereiken ook het RIVM 10 2e10 2s

10 2e

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 06 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2«

10 2e

t10 2» buiten kantooruren 010J I0 2e

Meer informatie

• ECDC



372731

WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Mlddeni

10 2e Clb RIVM

10 2e l I0 2e10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM RBiagClb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

1° 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 52 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casm stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 »il llfe5Bi

10 2» ook bulten kantoomren bereikbaar

{ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant UiSSl

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland MiddenEHl

10 2«

10 2e Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 32 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren 010 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midderj

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e l 10 2e10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 51 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 ^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 1 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2«

buiten kantooruren 010J 10 2«10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant^Q
DEB Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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GGD Geldetland MirlrienffiBClb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 36 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 I

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e | buiten kantooruren 010 | 10 2a

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabantfimi | GGD Gelderland Midden ^10 {2e 10 2s Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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From

Sent

Subject
Received

El 2606A A UK C01 pdf

Tue 3 24 2020 3 43 42 PM

EUROIMMUN SARS CoV 2 ELISA IgA en IgG vanaf heden CE gelabeld
Tue 3 24 2020 3 44 02 PM

El 26Q6G A UK C01 pdf

Qkba et al SARS CoV 2 ELISA EU medRxiv 2Q2Q pdf

Beste

BIOGNOST houdt er zich aan u ook wetenschappelijke duiding te brengen bij onze SARS CoV 2 antistof testen

Onze anti SARS CoV 2 ELISA testen zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd door EUROIMMUN AG Liibeck Duitsland en

bevatten alle nodige Ready to Use reagentia voor uitvoering van de test inclusief controles Deze ELISA testen zijn tevens

volautomatisch uitvoerbaar op gangbare ELISA pipetteer robots

In de bijlage kan u het artikel vinden van Okba etal De auteurs beschrijven de serologische respons van een SARS CoV 2 infectie

en de performantie van de anti SARS CoV 2 ELISA’s van EUROIMMUN AG ten opzichte van referentietesten oa PRNT Plaque
Reduction Neutralization Test in welomschreven cohortes https www medrxiv orQ conten t 10 1101 2020 03 18 20038059v1

Hiernaast zijn beide bijsluiters opgenomen in de bijlage

Graag maken wij voor u een synthese van de belangrijkste conclusies van de auteurs

• SI is more specific than N or S complete protein as an antigen for SARS CoV 2 serological diagnosis

EUROIMMUN Anti SARS CoV 2 ELISAs IgA and IgG show 89 100 sensitivity
• The specificity of the EUROIMMUN Anti SARS CoV 2 ELISAs varies between 87 5 95 5 for IgA and 83 5 97 5 for

IgG depending on the used sample panel
• EUROIMMUN Anti SARS CoV 2 ELISAs IgA and IgG correlate strongly with PRNT

• The detection of IgA antibodies can have an added value in diagnosing SARS CoV 2 infection at the early phase of the

disease

Both test systems are therefore not only ideal for supporting the diagnosis of SARS CoV 2 infection but also for differentiating

from infections with other pathogens causing similar symptoms

NOTE The results presented in this study were based on EUROIMMUN Anti SARS CoV 2 ELISAs IgA and IgG available for research

use only purposes EUROIMMUN was actively taking part in this study and had access to the results before this publication Based

on the collected data EUROIMMUN performed a redesign on the IgG Kits leading to an improved signal to noise ratio This

improved version of the EUROIMMUN Anti SARS CoV 2 ELISA IgG underwent the complete CE registration process All CE marked

lots are produced after the redesign

Relevance of IgA Why not IgM

The Anti SARS CoV 2 ELISA IgA was designed in order to reduce or even dose a diagnostic gap between direct detection and

serology According to MiQ Mikrobiologisch infektiologischer Qualitatsstandard secretory antibodies of class IgA are an

essential carrier of the humoral immune response in the areas of mucous membranes and bodily fluids Therefore their

detection has a diagnostic relevance for supporting diagnostics in suspected cases of respiratory infection Like the IgG test the

Anti SARS CoV 2 ELISA IgA is based on recombinant SI structural protein and hence enables a significantly more specific
detection than would be possible by determination of IgM antibodies which are mainly directed against the highly conserved N

protein Using the Anti SARS CoV 2 ELISA IgA the risk of detection of cross reactive antibodies against other coronaviruses is

significantly lower in comparison to IgM detection

Relevance of serological tests

Direct pathogen detection by means of nucleic acid amplification is the method of choice for detection of acute COVID 19

infections However when the adaptive immune response has started and therefore the viral load is decreasing the sensitivity of

the direct detection decreases correspondingly After approx 10 14 days the pathogen is no longer reliably detectable LlU etal

2020 which is why serological procedures can be applied from this phase on

The following areas of application have been described for serology
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• Tracing of infection chains in order to identify persisting or past infections and take corresponding measures source

European Centres for Disease Control and Prevention ECDC Technical Report Novel coronavirus [SARS CoV 2]
• Decision aid at the moment of releasing patients from medical care source European Centres for Disease Control and

Prevention ECDC Technical Report Novel coronavirus [SARS CoV 2]
• Identification of the pathogen contact or a past infection with SARS COV 2 source Bao et al Reinfection could not occur

in SARS CoV 2 infected rhesus macaques bioRxiv 2020 03 13 990226 and Okba et al SARS CoV 2 specific antibody

responses in COVID 19 patients medRxiv 10 1101 2020 03 18 20038059

• Epidemiological studies in the population source Robert Koch Institute [RKI] SARS CoV 2 Characteristics of

coronavirus disease 2019 [COVID 19]

Aarzel niet om ons te contacteren voor verder toelichting

Met vriendelijke groet

m
BiOGNOSTl
Product specialist Nederland

BIOGNOST

Verlengdei£oo sewegJ6Ji4818iCL Breda

T 076

www bioqnost nl | info@bioqnost nl

i i 0
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 47 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e 10 2e| buiten kantooruren 010J

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabantj^^^’

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden ^^^
RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S l@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 11 AM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 129 ook buiten kantooruren bereikbaar

j ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010J 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant|B

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

ydc en

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

1° 2e |@rivm nl



372747

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 43 19 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2«

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^Q

10 2e

10 2b

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

I@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 49 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e10 2e | buiten kantooruren 010 |

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden^^^ _

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 38 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030^^^^| ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 I
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ]

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Middeni 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S l@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 25 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 KUUI6QMCook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 1

10 2s• RIVM dd viroloog tel 030]

10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden ^H 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

10 2e |@rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 39 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2 ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren 010 ] 10 2a10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S l@rivm nl
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^^32ESH@nvm nl] Covid 19MiMfeDlTo @rivm nl]
From

Sent

Subject Antw Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Received

Tue 3 31 2020 6 58 19 PM

Tue 3 31 2020 6 58 19 PM

Klopt en ik heb deze ineneer gezegd niet meer te reageren op zijn e mails Dank en groet
10 2e

@rivm nl

Datum 31 maait 2020 om 20 54 13 CEST

Aan Covid 19

CC

Onderwerp Antw Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

10 2e 10 2sVan

@rivm nl10 2e

10 2s I0 2e Snvm nl

Hier heeft^^^toch al op gereageerd

Ik cc hem even

Groet

10 2»

Van Covid 19 \ @rivm nl

Datum 31 maart2020 om 17 37 08 CEST

|@rivm nl

Onderwerp FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

10 2e

Aan 10 2e 10 2«J

10 2eHa

Zou jij gezien de afzender deze mail misschien willen beantwoorden Dank

Groet 10 2e

From Secretariaat Clb d 10 2e @rivm nl

Sent woensdag 18 maart 2020 18 03

To Covid 19 ^M@rivm nl

|@rivm nl

Subject FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Cc m m

Beste collega

Ik ga zelf niet naar ^^^eageren Ik laat het graag even aan jullie deskundigheid over om dit wel niet misschien

best even via een antwoord te geven10 2e

Wij krijgen z^ntzettend veel opmerkingen af en opbouwende kritiek dat ik mij niet geroepen voel nu dit door te

zetten naar| 10X29

Die zit in debat en is daar op gefocust

Het is misschien verstandig in deze fase de mails van collega professoren naar een of twee personen van_het covid

team aan te wijzen waar wij onze vragen naar toe kunnen sturen zodat zij een goede weerslag aan

het RT of OMT team kunnen geven wat de tendens is

en of10 2e

Met vriendelijke groet

b a10 Z9 10 2e
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directeurCentrum Infectieziektebestrijding|T 31 0 30managementondersteunerprof dr

■@rivm nl |
RIVM Bureau Directieraad | www rivm nl

Em 10 2» 10 2e|
m

10 2e

Rijksinstituutvoor Volksgezortdheid
en Milieu

Mirrisierie van Volksgezondheid
WelzijnenSpon

m

10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 15 44

10 2e 10 129 [10 2e| S rivm nl | Srivm nl Secretariaat ClbTo

mmwm
Cc Info RIVM info Srivm nl

Subject FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Flerd immunity corona

Hoi 10 2e 10 2een

Dit is nog een mail waarvan ik denk dat Jaap misschien eventjes moet kijken of hij afstemt of wie namens hem het

beste even kan reageren

Ik probeer het aantal mails natuurlijk tot een minimum te beperken

Groetjes 10 2e

From info 5 rivm nl info Srivm nl

Sent woensdag 18 maart 2020 12 32

10 2e I0 2e @rivm nlTo

Subject Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Beste collega

Onderstaande mail is binnengekomen bij het RIVM Infopunt Deze mail heeft het volgende kenmerk gekregen M2003 12625

Kun jij een inhoudelijke reactie geven zodat wij deze vraag melding kunnen beantwoorden

Graag ontvangen wij een reactie op deze mail binnen 5 werkdagen Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast

Alvast bedankt voor je medewerking

Met vriendelijke groet

10 2e

RIVM Infopunt

Verzoek

Date sent Mar 18 2020 8 11 AM

To llinfo@rivm nl info@rivm nl

Subject Re Herd immunity corona Meldingnummer M2003 12625

Nee u heeft mij volstrekt niet voldoende geinformeerd U weigert mijn vragen serieus te nemen

Ik verzoek u dringend dit nu wel te doen en verwacht een antwoord

10 2e10 2aProf dr emeritus hoogleraar immunologie
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 18 mrt 2020 om 08 08 heeft info@rivm nl info@rivm nl het volgende geschreven

Beste meneer mevrouw

Dank voor uw bericht waarin u ons een vraag stelt over het nieuwe coronavirus

Doordat we momenteel erg veel vragen over dit onderwerp ontvangen kunnen we niet alle vragen persoonlijk beantwoorden Veel

antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen op de website van RIVM

Staat uw vraag niet op de website van het RIVM

Heeft u een vraag over uw gezondheid Neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts

Heeft u een algemene vraag over het nieuwe coronavirus Neemt u dan contact op met 0800 1351 of bekijk de website

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19

Bent u op reis Neem dan contact op met de alarmcentrale via uw reisverzekeraar

Dear Sir or Madam

Thank you for your e mail regarding COVID 19

At the moment we are receiving an overabundance of questions and are not able to respond to all individually For the latest

information regarding COVID 19 we advise you to visit our page as mentioned below

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19 If there are any concerns regarding your personal health

please contact the local GGD see https ggd nl for more information or call the national telephone number 0800 1351

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Met vriendelijke groet

RIVM Infopunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Telefoon 030 2749111

E mail info@rivm nl

Website www rivm nl

Verzoek

Date sent Mar 17 2020 11 26 PM

To info@rivm nl info@rivm nl

Subject Herd immunity corona

Geacht RIVM

U gokt nu op herd immunity corona dat betekent dat u er van uit gaat dat ca 10 miljoen nederlanders besmet raken Van deze 10

miljoen zullen er ca 2 overlijden dat is 200 000 Bent u stapelgek geworden In China heeft men het wel onder controle gekregen

door een rigoureus beleid

U schittert door nooit geanticipeerd te hebben te weinig reagentia te weinig mondkapjes te weinig 1C capaciteit en niet lering
trekken uit

In the Lancet stond zeer recent een editorial met complimenten aan

late

10» 2s

en een aanklacht aan de westerse landen too little too10 2e
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De enige adequate maatregel is lock down en een vaccin ontwikkelen Maar u wil niet eens meer in de nabije toekomst ons

informeren over het aantal geinfecteerden en kiest voor herd immunity 10 129 i

10 2e

Graag hoor ik van u nader over dit desastreuze beleid

|emeritus hoogleraar Immunologie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

10 2eProf dr

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

result ing from the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

facebook JPG

linkedin JPG

twitter5 jpg
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10 2a

10 2b

10 2e

10 2» 10 2eTo @minvws nll

B@minoow nl]
|@minocw nl]

10 2eCc |@minocw nl]
m

From

Sent Tue 3 24 2020 7 35 13 AM

Subject RE Examens

Received Tue 3 24 2020 7 35 13 AM

|je kan nog toevoegen dat het omt advies over de schoolexamens van gister dateeit Hieronder nog een

relevante Q A op onze website

Hd 10 2e

De scholen zijn vanaf 16 maart gesloten Zei het RIVM niet eerst dat de scholen open konden

blijven

Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij het nieuwe coronavirus hebben gekregen Daarom verwacht het RIVM

dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID 19 Dat was de reden waarom het RIVM

aanraadde de scholen niet te sluiten

Groet 10 2e

t0 2e 10 2e

10 [2e

1O 20

10 2e

10 2e

10 2s10 2e

10 {2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 {2e 10 2S
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10 2e 10 2»To @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Sat 3 21 2020 8 04 41 AM

Subject Doorst Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

Received

2Q20Q32Q SITUATIERAPPORT DCC VWS aan Veiliohe id sre dip s 5 pdf

Sat 3 21 2020 8 04 42 AM

20 03 2020 Aansluitino veiliaheidsreQios en de nationale crisisstructuur pdf

Vertrouwelijk maar hierzit een stuk in over de inkoop van PBM en testkits Groet 10 2ej

Van _Dienstpostbus DCC VW3 DCC@minvws n

Datum 20 maart 2020 om 22 47 43 CET

Aan |@minvws nl _Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden |
minvwsml ^Groep PG DDA Standaard |

|_^5E21 @kabinetvandekoning nl ESS
mffiai@minszw ni

B 10 2e 10 2em

10 2em

iminvws nl

iigj nlUj m

|@ nctv minjenv nl |@rivm nl |
ffiminyws nl

m Kj El

IE 10 2eminvws nlm

M@minvws nl
r

B
@minvws nl ]

|E C10 2e|@minocwjTl 10 2em m

j@minvws_nt @minvws nlio 2e 10 1ra

@minvws nl I10 2em m m

|E 10 2eminvws nl

@kabinetvandekoning nl

@minbuza ni B
@minvws nl

aij@minlnv nl DCC SZW

E @minvws nl ■

@minvws nl

H|@rivm nl Crisiscoordinator BZ

@minbuza nl

@minaz nl DCC BZK @minbzk nl DCC LNV

minienw nl Ea@minienw nl E
I Efeaa @iai nl

10 2e

c10 2e 10

ID 2e

5 10 2e

10] 2e

rjj

@minszw nl Im

m

@minvws nl

@MINSZW NL |
ffBH@minvws nl

B@minvws n[ I

m m m
iminvws nl p]

I ffiminvws nl

i@minvws nl
IE C10 2em m m

I I 10 2e

10 2e g 10 2e |@rivm nl

iminvws nl E
|@minvws nlt W

@rivm nl 10 2em M

F10 2e

10 2e

@rivm nl l 2»

10 2e g■ @ nctv minjenv nl

E@rivni nl E
@minbuza ni I

_@minvws nl 7B
minszw ni LCI Voorwacht

i |@rivm nl

3E@igj nl I
minbuza nl 7l
@ifv nl I

rivm nl

B@nvm nl ■
fffiminvws nl

m W

0

I10 2em

10 2em m w £E

irivm nl E@rivm nl

@lhv nl LOCC

E 10 2e Rj 10 2e E 10 2e |jjjMl

E 10 2»10 2e 10 2e

l@minvws nl 10 2e

|@rivm nl

minvws nl NCC j 3@nctv minjenv nl

^M@minvws nl J
B@iriinbuza nl E

minvws nl

0 26 10 2eRj m

10 2e

l@iginl I10 2em m iQj

iminvws nl |
@minbuza nl

iminbuza nl mmmbuza nl3 10 2e 10 2e

MI E 105 2e Bj 10 2»m m

Eminvws nl ■
l@minvws nl

@minvws nl

|@rivm nl E
@minvws nl

10 2e w

IE 10K2s

10 2e

10 2s

IFu m m

|@nvwa ni

rivm nl E
K2e

|@minszw nl

minvws nl E
s 10 2S 0 26

IE 1° 2e iminvws nl Q ffl@igj nl

@minvws n

■E@igj nl

|@minvws nl B

D 2em

@minvws nl B
@minbzk nl

E@minvws nl |
|@belastingdienst nl

Onderwerp Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

I 2e [y

I0 2e[jj m W

10 2eMJ ml RJ

i [T]
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Aan NCC

Beste collega’s

Graag wil ik jullie verzoeken om de situatierapportage en bijlage aan de veiligheidsregio’s te sturen

Met vriendelijke groet

10 2e

Departementaal Crisiscentrum VWS |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

j@minvws nl10 2e

Begeleidende tekst

Geachte heer mevrouw

In de bijlage ontvangt u de wekelijkse situatierapportage bijlage van het Departementaal Crisiscentrum van

het Ministerie van VWS De rapportage bevat informatie en handelingsperspectieven rond de uitbraak van het

COVID 19 coronavirus

Het betreft informatie voor professionals die betrokken zijn bij de crisisbeheersing Hierbij het verzoek deze

informatie te delen binnen uw crisisorganisatie De informatie is zorgvuldig bij elkaar gebracht en zoveel

mogelijk geactualiseerd Indien u informatie mist of er behoefte bestaat aan aanvullende informatie kunt u dat

laten weten via onderstaande gegevens van het Nationaal Crisiscentrum NCC

De sitrap is verstuurd aan alle veiligheidsregio’s de leden het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg IAO en

volgens de netcentrische werkwijze opgenomen in het LCMS activiteit 26 Multibeeld

Met vriendelijke groet

Nationaal CrisisCentrum NCC

E S@nctv rninvenj nl

T 31 o algemeen nummer10 2s
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T 31 0 incident nummer

F 31 o 10 2e
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lchviHE3@rivm nll

LCI Voorwacht

Tue 3 17 2020 7 51 56 AM

FW Persoonlijke beschermingsmiddelen thuiszorg en verpleeghuizen graag even reactie

Tue 3 17 2020 7 51 56 AM

RE betrouwbaarheid leverancier checken

To

From

Sent

Subject
Received

Pakken jullie dit op

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 08 48

To LCI Voorwacht 10 2b |@rivm nl

Subject FW Persoonlijke beschermingsmiddelen thuiszorg en verpleeghuizen graag even reactie

PH@spaarnegasthuis nl10 2eFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 08 47

To LCI B^nym1nl
10 2e

10X2 9

10 2e 10l 2e 10 2e 10 {2e5 rivm nl 5 rivm nlCc

5 rivmjTj

Subject Persoonlijke beschermingsmiddelen thuiszorg en verpleeghuizen graag even reactie

Beste LCI

In Haarlem ben ik contactpersoon voor verpleeghuizen en thuiszorg van een aantal organisaties

Daarnaast lid van de pijler Kennis en Kwaliteit van de VHIG

Situatie verpleeghuizen en thuiszorg PBM

Masker Deze organisaties weken alleen met chirurgische maskers MRSA en hebben geen of beperkte aantallen FFP1

Schorten Plastic halterschort

Veiligheidsbrillen niet beschikbaar

Handschoenen beschikbaar

Handalcohol Tot nu toe beschikbaar

Kunt u als LCI een uitspraak doen

1 Welke maskers kan de thuiszorg opzetten bij patient met een recent ontstaan respiratoir beeld die wel thuis mogen

blijven maar noodzakelijk zorg nodig hebben

2 Welke maskers kunnen de verpleeghuizen opzetten bij een recent ontstaan respiratoir beeld

3 Zijn er via de GGD maskers te verkrijgen

4 Brillen kunnen dit ook de vuurwerkbrillen zijn die medewerkers vaak thuis hebben ik denk van wel

5 Verder kreeg ik van de voorzitter VHIG het verzoek om namens ACTIZ bijgaande mail te sturen { zie bijlage

Wat doen we wel in Haarlem

Twee verpleeghuisorganisatie zijn gesloten voor bezoek muv doelmatig of noodzakelijke aanwezigheid van een familielid

Optimale hygiene en goede communicatie met hun medewerkers en clienten

Laagdrempelig mogen zij infectiepreventie bellen en daar waar we kunnen helpen we natuurlijk

1° 2«

Deskundige Infectiepreventie

Spaarne § Gasthuis

Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem
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Postbus 417 2000 AK Haarlem

T 023 2240913

Aanwezig ma di wo do

@spaarneqasthuis nl1° 2e
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To [iiIfeQM@rivm nM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 59 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030^^^^^ 00^ buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^^10 129

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

d° 2e Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 12« 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres nvm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Instructies invoer SARS CoV 2 dagkaarten
6 maart 2020

Achtergrond
Om zichtte houden op het aantal geteste personen op SARS CoV 2 in Nederland en het aantal

positief geteste personen is een aparte dagkaart toegevoegd aan de virologische weekstaten

Ons verzoek aan alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS CoV 2 uitvoeren is om

vanaf maandag 9 maart 2020 dagelijks deze aparte dagkaart in te vullen Dit is een tijdelijke

maatregel die van belang wordt geacht in deze fase van de uitbraak van SARS CoV 2 om zicht te

hebben op de verspreiding van SARS CoV 2 Dit is van belang voor de bestrijding van COVID 19

Zie ook de kamerbrief van 2 maart 2020

Instructies voor alle laboratoria in Nederland die SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Op de le dag 9 maart het totale aantal geteste personen en het aantal positief geteste

personen tot dan toe melden

Daarna dagelijks voor 10 00u het totale aantal geteste personen en het aantal positief

geteste personen invoeren van de voorgaande dag

In het datumveld graag de datum invullen van de voorgaande dag dus de dag waarop de

testuitslag bekend werd en waarop de aantallen betrekking hebben

Let op het gaat hierbij om het aantal personen in tegenstelling tot de gewone virologische
weekstaten waargevraagd wordt naar aantal positieve testuitslagen

De aantallen van het weekend mogen op de eerstvolgende maandag worden gemeld Dan

graag een aparte melding aanmaken per dag met de datum van de dag waarop de aantallen

betrekking hebben

Om evt dubbelingen in geval van uitbestede diagnostiek of confirmatie te voorkomen is de

afspraak dat alleen het testende laboratorium de aantallen meldt op de dagkaart en dus

niet het aanvragende laboratorium Laboratoria die positieve uitslagen confirmeren

Erasmus MC en RIVM IDS dienen de confirmatiediagnostiek niet te melden wel de eigen

directe diagnostiek

Voor laboratoria die al aangesloten zijn bij de virologische weekstaten geldt datzij bij de

gewone weekstaten bij coronavirus het aantal overige coronavirussen melden dus

exclusief SARS CoV 2

Inloginstructies voor laboratoria die al zijn aangesloten bij de virologische weekstaten

• Ga naar https aiz osiris rivm nl

• Log in op de gebruikelijke manier

• Selecteer het tabblad Nieuwe melding en maak een nieuwe melding van het type

Dagkaart SARS CoV 2

Inloginstructies voor laboratoria die nog niet zijn aangesloten bij de virologische weekstaten en wel

SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

• Ga naar https aiz osiris rivm nl

• Klik op de link Nieuwe gebruiker aanmelden

• Vul het aanvraagformulier voor uw account in

o Geef bij E mailadres uw werk instellingse mail op

o Kies bij Organisatie de naam die begint met Vir
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o Kies bij Toelichting op de aanmelding voor Ik wil VIR dagkaarten gaan melden

voor SARS CoV 2

U ontvangt op het opgegeven e mailadres bericht wanneer het account actief is gemaakt U

kunt dan inloggen met de door u zelf opgegeven inlognaam en wachtwoord

Voor technische vragen over het inloggen kunt u contact opnemen met datamanagement

van RIVM EPI via 10 2» 5 rivm nl

Instrueties melden in OSIRIS

Na inloggen in OSIRIS kan via het tabblad Nieuwe melding een nieuwe dagkaart SARS CoV 2

worden aangemaakt U kunt nu in de kaart de datum en aantallen invullen Kies bij Naar nieuwe

status vervolgens voor Verwerkt en sla de melding op met de knop Voltooien Hieronder wordt

het complete overzicht van de statussen van een melding weergegeven

Meldingsstatus

De volgorde van werken in Osiris wordt bepaald met behulp van statussen Het wijzigen van een

status gebeurt in de melding rechts onderaan het scherm Na voltooien wordt de melding in de

geselecteerde status opgeslagen

Concept

Bij het aanmaken van een meldingskaart heeft deze de status Concept Dit heeft de functie van

een kladblok de meldingskaart is aangemaakt maar kan nog aangevuld of aangepast worden De

meldingskaart is in deze status nog niet zichtbaar voor het RIVM

Verwerkt

Indien er geen aanpassingen vullingen meer nodig zijn kan de status Verwerkt aan de melding

worden gegeven De verwerkte meldingen zijn nog wel zichtbaar op het scherm Actuele meldingen

maar kunnen niet meer worden bewerkt

CommentaarRIVM Het RIVM bekijkt de meldingen met de status Verwerkt en kan indien nodig

een inhoudelijke vraag stellen of een opmerking plaatsen in het aantekeningenveld RIVM De

melding wordt vervolgens teruggestuurd naar het desbetreffende laboratorium Het laboratorium

kan de melding met de status CommentaarRIVM openen een antwoord op de vraag geven of

indien nodig de melding aanpassen De melding gaat weer terug naar het RIVM wanneer u deze

opnieuw de status Verwerkt geeft

AccoordRIVM

Het RIVM kan de meldingen met de status Verwerkt de status AccoordRIVM geven Deze

meldingen zullen dan worden verwerkt voor de rapportage Meldingen die de status AccoordRIVM

hebben zijn uitsluitend te bekijken met de rapportfunctie

Gewist Wanneer een meldingskaart per ongeluk wordt aangemaakt en de melding nog de status

Concept heeft kunt u de melding nog wissen door de status Gewist te geven Als een melding

met een andere status wilt wijzigen of wissen kunt u contact opnemen met het RIVM via Q
@rivm nl10 2o
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Een dag uit het leven van een Corona dokter in de mitigatie fase dag 1

Daar stond ik dan de Corona dokter van de dag Kamer 1 was voor mij en op het moment

dat ik was aangewezen als Corona arts durfde al bijna niemand meer in mijn buurt te

komen Ik geloof dat ik wel een beetje de held was

Ik ben al 2 weken gekluisterd aan de corona dossiers van NHG LHV en RIVM had vandaagde

handleiding van LHV doorgeploegd inclusief de nascholing Best goed ingelezen in de theorie

dus dacht ik maar nu de praktijk

Ok kamer 1 dus Hoe verder Dokterstas had ik nodig die moest dus mee naar binnen

Handschoenen waren al aanwezig Die gaan trouwens heel hard Ik werd voorzien van een in

principe disposable jas waar ik geacht werd de hele dienst mee te doen Een mondkapje

mee Daar mocht ik 6 uur mee doen Een hippe spatbril erbij Compleet Als er iets is moet

je bellen hoor
”

Wat moet nog meer mee naar binnen Niets eigenlijk mijn eten jas trui elders maar elders

gedropt want het voelt niet goed om dat allemaal mee te nemen de vieze kamer in

Deuren dicht en in het pak gehesen Wat was ook alweer de volgorde van aankleden Ik had

me ingelezen maar je twijfelt toch Geen aanwijzingen in de kamer aanwezig Jammer

Uiteindelijk had ik het goed onthouden bleek achteraf Masker op en gelijk vies benauwd

Disposable jas aan Gelijk loeiwarm in dat synthetische kreng De thermostaat kon echt niet

lager Het is een verschrikkelijk warme dienst geworden Handschoenen aan Probleempje

handschoenen aantrekken na wassen of infectie werkt echt niet Als je handen niet

kurkdroog zijn glijden handschoenen niet aan en ik heb nu ook weer geen uren de tijd

En dan bril op Ik heb al een bril Zonder zie ik geen moer Dan maar er overheen In

combinatie met een mondmasker beslaat die bril per direct Ik heb echt van alles

geprobeerd Het werkt niet Na het beoordelen van twee patienten in een dikke mist heb ik

het op gegeven en alleen met mijn eigen bril gewerkt mocht vroeger in het laboratorium

ook ten slotte Ook die dreigt te beslaan maar het was in elk geval werkbaar Volgende keer

dan maar lenzen in Blijkt ook niet te werken begreep ik achteraf van het

ambulancepersoneel dat precies dezelfde ervaringen had Die hebben maar helemaal geen

brillen gedragen Welkom in real life Later met eigen bril op bleek de aankleedvolgorde

gewijzigd Dan komt het mondkapje logischerwijs na de bril want zonder zag ik immers

niks Dan blijken de elastiekjes irritant te gaan knellen Dus toch bril af kapje op dan bril

weer op Dus toch de oorspronkelijke volgorde maar weer

En dan de patient ophalen Alles wat maar enigszins luchtwegklachten had was voor mij

deze dienst Ze mochten niet in de wachtkamer uiteraard Je kunt natuurlijk een eigen

wachtruimte inrichten maar heel wenselijk is dat ook niet vind ik achteraf Ik heb namelijk

patienten gezien waarbij ik overtuigd ben dat ze flink Corona hadden en ook patienten

waarbij ik overtuigd ben dat ze dat absoluut niet hadden Die laatste waren vooral kleine

schattige kindertjes met een snotneusje Blij dat die niet in een wachtkamer met heftige

Corona gevallen zaten
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Nee ze moesten wachten in de eigen auto Op zich veel voor te zeggen Mijn kamer zat

naast de ingang van de huisartsenpost Ik hoefde alleen langs het loket van de assistente en

stond dan buiten op het parkeerterrein in astronauten outfit Je krijgt wel aandacht Via het

doorgeefluikje van de assistente kreeg ik een naamsticker met daarop kleur merk en

kenteken van de auto Oh ja met die handschoenen aan voel je niets Ook niet dat stickertje

Daar ben iker in de loop van de avond wandelend over het parkeerterrein een van kwijt

geraakt Balen Dat mag echt niet conform de AVG

Verder mee te nemen 1 2 maskers voor de patient en eventuele begeleider En dan niet je

entree pas vergeten anders kom je niet meer binnen Die zat de eerste keer in mijn

broekzak Onder dat beschermpak dus Shit Andere keer vergeten Ook shit Gedoe dus

allemaal en terug Shit Ook maskers voor de patient wel eens vergeten Terug dus weer

vanaf de parkeerplaats

Oh ja en waarstaat auto van die patient Beetje zoeken zeker in het donker Sommige

mensen gaan seinen als ze een zot in een maanpak zien Dat is handig De meeste zitten zich

te vervelen en klungelen op hun telefoon Of ze proberen onhanteerbare kinderen in

bedwang te houden

Gevonden Hoera Beetje rare kennismaking aangezien je onherkenbaar bent en eigenlijk

vooral gelijk de praktische gang van zaken moet gaan uitleggen die voor de patient ook

volledig nieuw is Als het kinderen zijn gaan ze gelijk op tilt als ze je zien Die denken immers

volkomen terecht dat er een alien bij de auto staat

Uitleg dan maskers op mensen Als je pech hebt krijg je discussie Hoezo masker op Ook

discussie over het aantal maskers dat gegeven wordt Hoezo mag niet de hele familie mee

naar binnen Mevrouw we zijn zuinig met onze materialen” Antwoord mevrouw

interesseert me geen donder” En dan aardig blijven Ook dat een 17 jarige niet perse een

begeleider nodig heeft in een periode van materiaal bezuiniging blijkt een discussiepunt

En dan hoe dat masker op moet Patienten hebben nog minder ervaring dan wij En

kinderen die willen natuurlijk niet Even los van het feit dat maskers bij hen niet passen in

het geval van maskers met elastiekjes blijken de oren van kinderen echt te ver naarvoren te

zitten Die maskers met die touwtjes daarvoor blijven ze echt niet lang genoeg stil zitten Zit

het masker eindelijk soort van dan trekken ze het af Zou ik ook doen Volwassenen die

benauwd zijn worden ook niet vrolijk van een masker Duurt allemaal eindeloos Ik naast die

auto Oh ja het regende pijpenstelen

Ok iedereen klaar voor de start Naar binnen dus Een heel eind met een oude en

kortademige patient Dat kost tijd Bij de ingang kijken of er niemand aan de balie staat

Zolang dat het geval is mag ik er niet langs Dan blijken die gesprekken aan de balie best

lang te duren

Binnen eindelijk Gelukkig staat de onderzoeksbank gelijk naast de deur Dat is handig Ik laat

de patienten gelijk op de bank gaan zitten Verder komen ze niet Zo houdt ik mijn kamer

gescheiden in een vieze en schone buro kant Daar is iets voor te zeggen Wasbakje naast

de bank Dat is wel ok zo Ik blijf staan De hele dag Ik loop immers in een maanpak Mag ik
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daarmee gaan zitten Dat voelt niet logisch Ik heb het idee dat ik alles dat ik in mijn

maanpak aanraak moet gaan schoonmaken Dat is veel werkstraks Staan dus maar blijven

op mijn hakjes Aan het eind van de avond heb ikgeen voeten meer over Waarom heeft

niemand me verteld dat ik mijn wandelschoenen aan had moeten doen

Ok onderzoek dus Ik heb nu volgens mij een beeld bij Corona Een onlogisch geheel met

echt zieke mensen maar het verhaal en wat er uit onderzoek naar voren komt klopt niet bij

elkaar Rode draad bij onderzoek doorgaans hoge koorts echt snelle pols over de longen

niet veel bijzonders Kwetsbare mensen die benauwd hadden moeten zijn diabetes en COPD

gold3 waren dat niet maar hadden alleen een hoge pols 130 en hoge koorts 40 Niet

echt ziek Geen exacerbatie COPD dus Moet ik iemand dan vanwege kwetsbaarheid en een

pols van 130 laten opnemen Dan hebben we alle ziekenhuizen vandaag al vol Toch maar

naar huis dus

Of niet kwetsbaar of longlijden maar toch echt spuugbenauwd Objectiveren helpt zeker Ik

heb wat afgeteld deze avond Dan bleek toch bij een deel van de mensen die zich heel

benauwd voelden en op mij ook echt die indruk maakten een goede saturatie en een

aanvaardbare ademhalingsfrequentie te hebben How come Waarom lijken ze dan zo

benauwd

Anderen zonder longlijden waren toch echt kortademig Is dan prednison toch zinnig Je

kunt het toch geen exacerbatie astma of COPD noemen als ze die aandoeningen niet

hebben

Het is overigens zeker bij kinderen lastiger om dyspneu te beoordelen met mondkapjes Dat

neusvleugelen is echt niet te zien met een masker Keelinspectie heb ik de hele avond niet

gedaan

En dan mochten ze naar huis Om de hoek van de deur kijken of er niet iemand aan de balie

stond Zo ja toch maar weer wachten tot de kust veil ig was en dan pas naar huis

En dan de grote opruimactie Opruimen doe je met je maanpak aan Anders voelt het niet

logisch Opruimen met hele vieze handschoenen aan voelt ook niet logisch Dus eerst maar

handschoenen uit maar wel weer nieuwe aan want met je blote handen voelt ook niet ok

Een nieuw setje voelt verkwistend maar toch maar doen Bijna niet aan te krijgen want

intussen heb je het loeiwarm en hebt vieze zweethanden Mijn voorganger had me de tip

gegeven twee paar handschoenen aan te doen en na het consult het eerste paar te

verwijderen Dat vond ik voor ik begon nog stupide Na mijn eerste patient was ik overtuigd

Echt veel handiger Vieze setje uit en met het schone setje de boel schoonmaken Papier van

de onderzoeksbank en alles inspuiten met desinfectans onderzoeksbank deur binnen en

buiten en onderzoeksmaterialen Ik had maar 1 afvalbak waar alle afval in verdween Ik heb

binnen 1 dienst twee volledige zakken gevuld Ik had ook geen bak voor instrumentarium

Heb ik ook niet gemist want ik heb alleen luchtwegklachten gezien

Desinfectie Onderzoeksbank en deur zijn duidelijk maar hoe doe je de apparatuur Toch

maar een desinfecterend lapje over die elektronische termometer en wat doe je met het

bijbehorende kartonnen doosje met disposable dopjes wat je ook in je handen hebt Die
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saturatiemeter verdomd lastig om te desinfecteren Dat geldt ook voor een bloeddrukband

Die kan je bovendien vergeten te desinfecteren want hij hangt aan de muur en daarmee los

van alle andere besmette materialen En hoe zat het met die stethoscoop Om eerlijk te zijn

is het mijn gewoonte in de dagpraktijk om die te desinfecteren maar goed ingelezen als ik

was begon ik te twijfelen Moest hij toch niet gewassen Wassen of desinfectie Ik meende

het laatste Wassen dus met zeep Hoe doe je dat Toch maar een klein beetje zeep uit de

dispenser en met veel water afwassen Dan moet ie weer droog Dat laatste kost veel tijd en

is bar lastig zo niet onmogelijk als je tempo wilt houden

Ok alles schoon Pak mag uit Handschoenen uit Bril af en gedesinfecteerd ikzie gelijk niks

meer Jas uit Vervelend die strik in je nek Als je aan het verkeerde eindje trekt zit je

hopeloos vast Ok los dan uit Officieel moet dat binnenste buiten maar tegenwoordig mag

ik hergebruiken Toch maar voorzichtig gewoon uit doen Het kreng is statisch en wil

eigenlijk niet van je scheiden Verder is een disposable jas niet bedoeld voor hergebruik

ontdekte ik Gek zeg Ze hebben de neiging te scheuren Ik heb al jaren geen witte jas meer

dus dat is geen optie Disposable jas dus maar netjes aan het haakje Masker af en eindelijk

lucht Handjes wassen en eindelijk naar je bureau voor een verslagje en hetvoorschrijven

van medicatie En dan de volgende ronde

En dat geldt voor de simpele gevallen

Dan kan het ingewikkelder Somsschrijf je medicatie voor Dat kan pas als je weer uit je pak

bent Controle op interacties allergie of contraindicaties kan dus pas als de patient allang

weer weg is In je vieze pak met vieze handschoenen kan je ook niet lekker door een dossier

scrollen of er even wat naslagwerken bij halen Dan moet je later immers ook je hele bureau

afsoppen Vervelend Mogelijk beloof je dus iets wat achteraf niet blijkt te kunnen

Of je moet toch overleggen met de specialist om in te sturen Dan kijkje in je vieze pak met

vieze handschoenen naar die relatief schone telefoon Toch maar pakken Eerste laag vieze

handschoenen wel uit En later toch ook telefoon en bureau schoonmaken Bellen met je

collega die je niet goed verstaat want mondmasker op dat geldt overigens ook voor oudere

patienten Die collega specialist zit duidelijk minder in het Corana dossier dan ik Zij begint

een betoog over risico landen Ik probeer nog uitte leggen dat uit de casus definitie die

landen zijn verdwenen Kansloos Lastig als collega s niet geinformeerd blijken Overigens is

de casus definitie van het RiVM waar iedereen naar refereert sinds kort niet meer heel

concreet terug te vinden bij het RIVM Ook jammer

OK patient mag komen naar de afdeling kindergeneeskunde Als ik vraag hoe we dat

praktisch regelen blijkt daar niet over na gedacht Mondkapjes vindt mijn collega ook niet

nodig Na al mijn maatregelen banjert deze moeder met ziek kind dus onbeschermd het

hele ziekenhuis door naarde kinderafdeling Zucht

Het kost al met al een half uur per patient en dan werk ik nog hard door Heeft iemand eraan

gedacht dat ik ook nog iets moet eten drinken Ik ben volledig geisoleerd van de rest van de

wereld en weet niet wat er gebeurt Is het druk Ik heb geen idee Zoals afgesproken bel ik

de assistente Och ja het callcenter draait overuren dus niemand neemt op Ik ploeg maar
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door Er blijven immers patienten komen ook met hogere urgentie Eigenlijk moet ik ook

plassen bedenk ik in mijn pak Wachten maar

Uiteindelijk heeft toch iemand bedacht dat er een break nodig is en kan ik even eten Dan zit

ik weliswaar niet in maanpak maar wel in mijn gewone kloffie in de algemene koffiekamer

Mag dat Voelt smerig

Eindelijk klaar Ik heb voor mijn gevoel keihard gewerkt en nog geen kwart van de patienten

gezien die ik normaal gesproken zie De rest heeft ook hard gewerkt hoor ik achteraf

callcenter roodgloeiend Regie arts helemaal gek gebeld Twee dokters onderweg gelukkig

slechts 1 corona verdenking dat gaat wat worden als dat toeneemt en dus maar 1

consultdokterover om in zijn eentje de rest te fiksen En dan was het nog geen absurd

drukke dienst Dat wordt nog wat

Naar huis moe zere voeten vies warm en kief Thuis helemaal mezelf uitgepeld en heel

lang onder de douche Alles in de 60 graden was Morgen arts overleg hoe we dit in de dag

praktijkgaan regelen
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BCO 30 maart 2020

^J VP is nu aangesloten bij het strategisch overleg ketenpartners GMT afdeling bij VWS die

gaat over geneesmiddelen en medische technologie In dat overleg zitten ook CBG en IGJ Vanuit

DVP nemen I ^^^Jdeel aan dit overleg Op dit moment gaat het vooral over alle

producten die nodig zijn op de IC s en of er tekorten ontstaan of er al zijn en wat daarmee moet

10 2e | iQ 2e

gebeuren Woensdag is er een debat in de Tweede Kamer en voor die tijd moet data aangeleverd

worden [|| Q|Q|aat samen met LCI en EPI verschillende scenario s uitwerken voor het aantal IC

bedden dat bezet zal raken hoeveel medicijnen er nodig zijn en hoe het met de beschikbaarheid is

Corona medicatie In verband met veilighetd niet verder verspreiden of citeren10 2e

Remdesivir experimenteel medicijn wordt door Gilead alleen nog geleverd aan

ziekenhuizen die meedoen aan een onderzoek Dit product werd ook besteld door

ziekenhuizen die niet meedoen aan het onderzoek We hebben een kleine voorraad staan

van producten die we terug gehaald hebben vanuit de ziekenhuizen We wachten op contact

met Gilead wat te doen met deze producten die we graag nuttig zouden inzetten

Chloroquine Hydroxychloroquine Vanwege veiligheidsissues kunnen aantallen en

opslaglocaties niet gedeeld worden Voor deze producten zijn er geen tekorten De NVZA

Nederlandse Vereniging Van Ziekenhuisapothekers heeft een claim op de hele voorraad van

ACE gelegd omdat ze bang zijn dat er een tekort komt

BCG vaccins vrijdag zijn internationale verpakkingen van het BCG vaccin binnengekomen

Deze zijn voor UMC Utrecht en Radboud ziekenhuis die hiermee onderzoek gaan doen De

NL verpakkingen worden bewaard voor GGD en

|NHS10 2a

Vorige week commotie nav geluiden van JGZ die de indruk hadden dat wij als RIVM

voorstonden dat in het coronatijdperk de hielprik uitgevoerd moest worden door

verloskundigen Misverstand is ontstaan door een mailing die door IMCJ was uitgestuurd

DVP heeft mailing naar JGZ gestuurd dat dit gebaseerd is op een misverstand IMCJ heeft een

rectificatie gedaan

Er worden signalen ontvangen via hielpriknieuws van screeners dat ze het verwarrend

vinden dat wij de richtlijnen van het RIVM handhaven maar we verwijzen de screeners ook

naar de eigen organisatie Managers houden zich misschien aan striktere regels dan het

RIVM doet Er wordt nagedacht hoe hiermee om te gaan

Post IML heeft aangegeven dat o a door ziekte en de 1 5 m afstand regel mogelijk

vertraging optreedt in Limburg N Brabant en de grote steden We betalen voor 48h service

maar we krijgen onder gewone omstandigheden 24 h In sommige gebieden is dit nu

vertraagd naar 48h Er is al een signaal van lab Amsterdam ontvangen dat er inderdaad wat

vertraging is in de aanlevering

Afgelopen vrijdag is er een vergadering geweest over hoe de oproepen zouden

moeten kunnen verlopen voor de MenACWY vaccinatie Er is geinventariseerd hoe men

denkt de oproepen te gaan doen en waar men tegenaan loopt Vergadering was zeer

gestructureerd
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10 2e en het Corona team gegaan met de

vraag om het verbieden van sporthallen voor de vaccinaties te herzien Sporthallen kun je

Na de vergadering is een bericht naar

ookgebruiken om te vaccineren zonder dat het meteen een grote groepsvaccinatiesessie

wordt Een sporthal waar slechts 2 priklijnen ingericht zijn zou een optie moeten kunnen

zijn JGZ organisaties hebben ruime locaties niet voor het oprapen Pathe bioscopen hebben

hun lege zalen aangeboden maar dit is geen optie de locatie is te gezellig voor jongeren en

men is bang ze hier teveel blijven hangen

fRhD typering is aangemerkt als essentieel proces CvB heeft besloten om de vraag die we

bij de leverancier hadden uitstaan om meer antiDte krijgen nog niet in te trekken

Er zijn nieuwe koelboxen besteld die gebruikt kunnen worden als back up proces

^Js een Wl voor de regiokantoren aan het schrijven

^Infopunt
Sterke afname van de mail We zijn van 1300 mails dg terug gegaan naar 350 op zaterdag en

350 op zondag

Er lijkt iets niet goed te gaan met de telefonie mensen staan lang in de wacht terwijl er

agenten beschikbaar zijn Er wordt uitgezocht wat tout gaat

■ilDIfeEM Praeventis

Gestart met het testen van PV in RODC Amsterdam Er zijn wat hick ups maar men staat er

positief in

Er is een freeze van de APVS Tot 6 april kan DDJGZ niet op acceptatie ingevoerd worden

^JOMT

Het is nu wat rustiger Vandaag is er weer een OMT Morgen wordt teruggekomen op de

maatregelen die genomen zijn maatregelen worden verlengd en of er komen nieuwe

maatregelen bij

Als DVP aansluiting zoekt bij Clb dan kan dit via [UUIgg]Zij weet meestal wel de juiste persoon

te vinden Leslie werkt nu 5 dg weeken is daarom goed bereikbaar

[Strategische locaties10 2 5

Kampt met uitval van medewerkers

Contacten met buitenwereld gaan nog goed Met partners is het soms moeilijk afstemmen

omdat bijvoorbeeld documenten altijd persoonlijk worden overgedragen Dit vraagt nu iets

meer afstemming Verder geen vertraging in verbouwing en verhuizing

^n^iog steeds voldoende ruimte om Corona medicijnen op te slaan

probeert nog steeds bij IGJ informatie op te halen over waar de strategische locaties

zich bevinden Bij IGJ niemand in huis die de strategische locaties fysiek kent en dit houden

we voor ieders veiligheid ook even zo

10 2e

^ West

Het werk voor de medewerkers lijkt af te nemen

Aan de medisch adviseurs gevraagd om digitale scholingen te maken voor de medewerkers
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Terugloop in werkzaamheden is nog niet merkbaar in NO

Gestart met de verbouwing van de ruimte waar de nieuwe koelcel gaat komen over twee

weken

is begonnen als tijdelijk management assistent in NO

aantal jaar terug management assistente geweest in NO

De internetverbinding in NO is nog steeds dramatisch SSC werkt hier hard aan maar

porbleem is nog steeds niet verholpen

10 2e 10 2e is een

Er zijn wat zieken en verkouden medewerkers

Nieuwe planning gemaakt zodat minimale bezetting geborgd is

Erzijn geen achterstanden

Voor PSIE is een nieuw proces ingericht in Topdesk om datalekken te melden

Naast Gotomeeting is er nu ook Webex om met je team te vergaderen en aan documenten

te werken Check op InSite voor instructies

Voor het project RVP clientenportaal is gestart met de aanvraag van DigiD Er is een nieuwe

projectleider gestart vanuit SSC Campus

NHS10 2e

Met de hiepriksetjes blijven we bij dezelfde leverancier IBF in de US

Er wordt gestart met een pilot ondanks Corona voor nieuwe pleisters Pilot loopt bij Naviva

in regio Zuid deze organisatie heeft zowel kraamhulp als screeners in dienst

Nogmaals de oproep om alleen naar het RIVM te komen als het echt noodzakelijk is Het lijkt weer

drukkerte worden op het RIVM terrein en dat is niet de bedoeling

Op de vraag wie overloopt reageert alleen dat Team Logistiek het nogal druk heeft10 2e
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BCO Standllp 23 maart 2020

Evaluatie vorige BCO

ledereen is akkoord met verm StandUp zoals we het nu doen

Algemene verzamellijst met werkzaamheden projecten met noodzakelijk Individuele lijsten

volstaan

Lijst met alle deelnemers van dit overleg en wie daarvan de vervanger is wordt niet echt

nodig gevonden Hoang had tijdens deze discussie even geen verbinding en heeft wel een

lijst opgesteld Graag aanvullen is toch handig
Gebruik webcams voegt niets toe aan dit overleg In kleiner overleg heeft het meerwaarde

maar dit overleg is te groot

Kritische processen

Koelcel West

Koelcel is gevalideerd Er waren geen opmerkingen van IGJ IGJ heeft ook aangegeven dat er

geen inhaalslag zal plaatsvinden als Corona voorbij is Eerstvolgende bezoek kunnen we

volgend jaar verwachten

Afgelopen vrijdag zijn alle vaccins verhuisd Er waren wel wat problemen maar dit is allemaal

achter de rug en koelcel staat nu vol

Praeventis 10 2e

Verhuizing van PV naar RODC in Amsterdam moet 1 juli gerealiseerd zijn Dit weekend volop

bezig geweest om SFTP server aan de praat te krijgen bij het RODC Vanaf vrijdag kunnen we

dit waarschijniijk gaan testen Staat hoog op het prioriteitenlijstje

Het in de lucht houden van PV gaat goed Soms kleine verstoring in de lijn met

consequenties voor de beschikbaarheid van PV Over het algemeen gaat het goed

NHS 10 2e

In het weekend is er spoedoverleg geweest n a v signalen dat er problemen zijn met de

uitvoering van de gehoorscreening CvB heeft VWS geadviseerd om te stoppen met

gehoorscreening gedurende de Corona crisis Vanmiddag neemt VWS een besluit

Ondertussen wordt gewerkt aan een update voor hielpriknieuws JGZ managers zullen

geinformeerd moeten worden Daarnaast zijn er geluiden dat JGZ de hielprik niet meer kan

uitvoeren Er wordt gesproken over het inzetten van verloskundigen om op te schalen Dit

zal onder de vlag van JGZ moeten gebeuren In een overeenkomst kan onderaannemerschap

van verloskundigen geregeld worden JGZ blijft verantwoordelijk
PostNL UMCG ziekenhuis heeft scherpere richtlijnen dan RIVM Ze geven aan dat het

Corona virus op papier 12 uur kan overleven Men is bang voor een kettingreactie o a bij
het postpersoneel Als zij post niet snel meer willen behandelen kan dit consequenties
hebben voor de hielprik Organisaties maken eigen strengere richtlijnen en volgen niet meer

de richtlijnen van RIVM Dit kan vergaande consequenties hebben en moet in de kiem

gesmoord worden Dit onderwerp wordt straks ook in spoed OMT bij LCI besproken Leslie

zal de uitkomst van het overleg met DVP communiceren

Calamiteiten

Remdesivir experimenteel medieijn van Gilead proberen om voorraad bij DVP te krijgen

omdat het heel lang duurt om het product van Gilead bij de patient te krijgen Overleg met

CBG en IGJ om voorraad bij DVP te hebben zodat de levering naar de patient sneller kan

Lopinavir Ritonavir HIV medieijn is nu op voorraad maar wordt uit behandelrichtlijn

geschrapt
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Chloroquine producent wordt nu beveiligd

vrachtwagen en beveiliging te regelen om product te verplaatsen naar nieuwe locatie

Zolang dit product nog via de private markt verkrijgbaar is levert DVP het niet uit Er vindt

overleg plaats met VWS of nog meer ingekocht of op voorraad gehouden moet worden

BCG vaccin vrijdag bericht op website gezet dat we alleen aan GGD verstrekken Er gaan in 2

ziekenhuizen onderzoeken lopen naar het BCG vaccin Deze ziekenhuizen moeten wel over

voldoende vaccins beschikken Bezig met inkopen van extra BCG vaccin in Engelse

verpakking voor de ziekenhuizen

Er wordt ook nagedacht over beveiliging van het RIVM terrein

||m^|l eam Logistiek krijgt het drukker Op dit moment is het goed te behappen

vult aan dat ze bezig zijn om10 2e

RVP

Groepsoproepen zijn in Praeventis stop gezet

Er wordt gekeken naar het oproepen van MenACWY in kleinere groepen Vorige week een

brief hierover naar stafartsen coordinatoren en managers gestuurd
Addcom is bereid om extra brieven te versturen ter ondersteuning van JGZ

Vanmiddag overleg met Hans v Vliet over een bijlage bij de oproepbrieven met hoe om te

gaan met vaccinaties tijdens Corona omdat veel ouders niet naar het CB komen voor de

vaccinaties Addcom kan per direct een extra brief toevoegen

Informatiepunt ^
Aantal telefoontjes neemt af 150 per dag Email is nog steeds druk Circa 1000 mailtjes
Er worden veel mailtjes ontvangen van hoogleraren ex collega s die hulp aanbieden Er

wordt hiervoor een intern mailadres ingericht
Mensen van infopunt kunnen ook thuis werken Infopunt telefoon thuis gaat goed

Doorschakelen is nog wel lastig

Digitaal ondertekenen en archiveren 2 onderwerpen uit CMT Jan

^^Jieeft contact met centraal archief over archivering Gaat vanmiddag specifiek

archivering Corona dossier met hen bespreken

Strategische locaties

Zembla probeert strategische locaties te achterhalen Ze hebben IGJ benaderd IGJ weet de

locaties niet Ministerie is op de hoogte

10 2ePSIE

Reagentia die gebruikt worden voor de foetale typering worden ook gebruikt voor testen

van Corona Als er straks een tekort is aan reagentia dan moeten mogelijk alle RhD

negatieve zwangeren anti D IgG krijgen Voorraad anti D moet hiervoor dan opgehoogd
worden

OMT verwacht dat er nieuwe maatregelen volgen en dat termijn van 2 weken verlengd zal

worden

Wie loopt er over

InfoPunt met de mail is het voile bak overlegt met RM s10X2010 2e
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Hoe verhouden extra maatregelen zich tot examens

Voor elke maatregel is er een afweging tussen positieve en negatieve effecten de negatieve
effecten van het niet door laten gaan van de examens zijn enorm Een deel van de kinderen zal

een jaar over moeten doen omdat ze hun sohoolexamens niet goed gemaakt hebben terwijl ze die

mogelijk met het centraal schriftelijk nog op hadden kunnen halen De kinderen die wel slagen
hebben vooraltijd een coronadiploma

Advies OMT

Examens

2 1 Schoolexamens

Het OMT erkent het belang van schoolexamens en adviseert dat deze door kunnen gaan mits de

scholen de afstand van 1 5 meter tussen de leerlingen in acht kunnen nemen Bij het wachten voor

het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden

Daartoe dient het aantal leerlingen per lokaal beperkt te worden met toezicht

Verschil met Extra maatregelen qisteren

Evenementen tot 1 juni
Vooral ingesteld om duidelijkheid te bieden voor organisatoren van evenementen

Grote symbolische waarde

Toegevoegde waarde door verminderen contacten beperkt

Samenscholing
Geldt voor buitenruimte

Niet de verantwoordelijkheid voor werkgevers
Vooral om burgemeesters te helpen bij het handhaven van 1 5 meter

NB scholen algemeen

Kinderopvang en lagere scholen zijn open om kinderen van ouders in vitale sectoren op te vangen
Er wordt onderzoek gedaan om de hypothese dat kinderen en jongeren een heel beperkte rol

spelen in de epidemie te onderbouwen om te kijken of daarmee de scholen mogelijk weer open

kunnen
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Hoe verhouden extra maatregelen zich tot examens

Voor elke maatregel is er een afweging tussen positieve en negatieve effecten de negatieve
effecten van het niet door laten gaan van de examens zijn enorm Een deel van de kinderen zal

een jaar over moeten doen omdat ze hun sohoolexamens niet goed gemaakt hebben terwijl ze die

mogelijk met het centraal schriftelijk nog op hadden kunnen halen De kinderen die wel slagen
hebben vooraltijd een coronadiploma

Advies OMT d d 23 maart 2020

Examens

2 1 Schoolexamens

Het OMT erkent het belang van schoolexamens en adviseert dat deze door kunnen gaan mits de

scholen de afstand van 1 5 meter tussen de leerlingen in acht kunnen nemen Bij het wachten voor

het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden

Daartoe dient het aantal leerlingen per lokaal beperkt te worden met toezicht

Verschil met Extra maatregelen qisteren

Evenementen tot 1 juni
Vooral ingesteld om duidelijkheid te bieden voor organisatoren van evenementen

Grote symbolische waarde

Toegevoegde waarde door verminderen contacten beperkt

Samenscholing
Geldt voor buitenruimte

Niet de verantwoordelijkheid voor werkgevers
Vooral om burgemeesters te helpen bij het handhaven van 1 5 meter

NB scholen algemeen

Kinderopvang en lagere scholen zijn open om kinderen van ouders in vitale sectoren op te vangen
Er wordt onderzoek gedaan om de hypothese dat kinderen en jongeren een heel beperkte rol

spelen in de epidemie te onderbouwen om te kijken of daarmee de scholen mogelijk weer open

kunnen

Q A RIVM De scholen zijn vanaf 16 maart gesloten Zei het RIVM niet eerst dat de

scholen open konden blijven
Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij het nieuwe coronavirus hebben gekregen Daarom

verwacht het RIVM dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID 19 Dat was de

reden waarom het RIVM aanraadde de scholen niet te sluiten
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BCO inhoudelijk 26 maart 2020

^Jgelukt dit keer aan te sluiten en hij vertelt over zijn bezigheden de afgelopen twee weken

^^rioet vooral de lijnen met VWS

Het is

Hij maakt lange dagen als personal assistant van

goed houden alles heeft de neiging door elkaarte lopen Het is hectisch en boeiend werk dat

energie kost maar ook veel energie geeft

10 2e

West liMl

ledereen is nog gezond Goede verdeling wie er thuis werken Alle werkzaamheden gaan

gewoon door

Veel GGD n willen op een aangepaste maniertoch groepsvaccinaties organiseren Als het

een passende manier is dan zou dit moeten kunnen Gemeenten en veiligheidsregio s

moeten hierover beslissen zij zijn hier verantwoordelijk voor Wij kunnen vanuitonze rol

alleen wijzen op het RIVM beleid ^^2^e^ me^ ^^0om te kijken of hij hierin mee kan

[Uitkomst HB heeft^^^^esproken en die ziet echt geen ruimte Er is nu landelijk door de

staatssecretaris gezegd dat groepsvaccinaties niet kunnen en dat is ook niette verenigen

met het verbod op evenementen samenscholing JGZ organisaties moeten creatief zijn

Desnoods wordt niet het hele cohort gevaccineerd JGZ organisaties kunnen naar Actiz en

GGD GHOR verwezen worden zij verzamelen best practices en kunnen adviseren over hoe

men het kan organiseren Als we als overheid in deze situatie toch vaccineren in sporthallen

al is het met allerlei maatregelen komt daartoch gedonder van ]

Zuid Jaco

In Zuid zijn er 2 personen die mogelijk Corona hebben Ze hebben alle symptomen niet

getest

^ begint morgen weer na zijn kraamverlof

Er wordt gekeken naar noodscenario voor de post als medewerkers helemaal niet meer

naar kantoor kunnen komen

Logistiek 10 2«

ledereen is gezond Communicatie binnen het team is heel lastig als iedereen thuis zit Er zijn

medewerkers die angstig zijn in deze tijd en niet met OV willen reizen

Voorraad van een Corona medicijn wordt vandaag geleverd en dan worden orders van

ziekenhuizen verwacht Er wordt daarom een nog grotere drukte verwacht voor team

logistiek ^^^^wil volgende week het hele team op kantoor hebben omdat communicatie

en uitvoering van werk thuis niet goed gaat

Daarnaast druk met producten die op stel en sprong in SAP moeten Er moeten medicijnen

naarde BES Curacao Aruba St Maarten

Er is uitzichtop een nieuwe logistieke beheerder vanmiddag arbeidsvoorwaardengesprek

Volgende week dinsdag is laatste dag vanKEBEBIdie met pensioen gaat Het afscheid vieren

we na de crisis Twee sollicitatiegesprekken nulfase deze week
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10 2e

Er wordt nagedacht over opschalen van laboratoriumcapaciteit voor testen op Corona Idee

om baarmoederhalskankerlabs daarop te laten aanhaken Er moet materiaal naar de labs

gebracht moeten worden Is hiervoor eventueel ruimte bij de regiokantoren

o Zuid ja personeel beschikbaar Er zijn CB s die deuren sluiten hierdoor ontstaat

ruimte om ander werk op te pakken

o West nee alles gaat nog gewoon door in West geen CB s die sluiten Daarnaast zijn

er 2 chauffeurs uit het proces gevallen

10 [2»NHS

Rapportage ontwikkeld per week om inzicht te hebben in tijdigheid van afname hielprikken

en bezwaren Er is ook een dagelijkse rapportage om landelijk de continuiteit van de

uitvoer gedurende de Corona crisis inzichtelijk te hebben Vooralsnog valt het nog mee

hoeveel hielprikken te laat gegeven worden

Aan de screeners gevraagd om naar de redactie van Hielpriknieuws te mailen als er

bijzonderheden zijn

Dagelijkse updates van regiomanagers medisch adviseurs contractmanagers etc

10 2eRVP

220 000 brieven naar ouders van 0 16 maanden oude kinderen zijn gisteren op de post

gegaan Een megaprestatie

Vanaf maandag wordt een flyer meegestuurd in sets van pas geborenen en 4 jarigen dat

vaccinatiesessies ondanks Corona gewoon doorgaan ^^^stuurt vandaag brief flyer en

kamerbrief door naar JGZ stafartsen en managers

BIS

1 zieke niet Corona gerelateerd

Proces loopt goed

Vrijdag starten met validatie bij RODC spannend

Traagheid systeem op regiokantoren met name NO SSC Campus heeft onderzoek gedaan

het ligt aan VDI niet aan netwerk Dit moet besproken worden met SSC Campus omdat er

op dit moment in principe geen ICT wijzigingen op het systeem mogen worden doorgevoerd

ivm Corona Tip vanMMTWH^als je niet kan inloggen niet uitloggen maar alleen

disconnecten Tip van|yjj^^]inloggen om 7 30h Tip van

kan alleen de helpdesk verhelpen

Ibluescreen bij inloggen10 2e

Infopunt 10 2e

10 2« helpt mee met infopunt Het blijft onverminderd druk

Vorige week record gehad met 1300 mailtjes per dag Sinds de crisis is begonnen 17 000

mailtjes afgehandeld Wei heel druk maar in control Nu komen er rond 200 telefoontjes en

950 mailtjes dag binnen ~90 is Corona

OMT 10 2e
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Er worden heel veel vragen gesteld door allerlei koepels uit alle hoeken in het land KLM

personeel zorgpersoneel ledereen wil landelijke adviezen afstemmen vragen over

Q A s voor websites etc

I0 2eTijdschrijven|

Er is een tijdschrijfcode van LCI voor Corona Niet de bedoeling dat er veel DVPers op deze

code schrijven behoudens

programma s schrijven Thomas zal voor het eind van de week nadere instructies sturen

Blijf in de hoedanigheid van je functie op je eigen10 2e

HepB en PrEP 10 2b

Hepatitis B voor risicogroepen er wordt bijna niet meer gevaccineerd door GGD

Ook PrEP programma is opgeschort

Logistiek neemt contact op met GGD om te weten of maandelijkse zendingen PrEP gestopt

moeten worden

10 2e

Telefoon groepsgesprekken let op als je groepsgesprekken via de telefoon doet Er kunnen

mensen meeluisteren zonder dat je dit weet Melding is bij SSC Campus gedaan

MTRIVM 10 2S

Aanscherping dat alleen mensen op het terrein mogen komen als het echt noodzakelijk is
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Projectie 30 maart 2020

Verschil tov 28 maart

variabele ligduur IC ipv vaste ligduur
Gevolg
iets latere bredere piek
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Bezette IC plaatsen door patienten met COVID 19
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Bezette IC plaatsen door patienten met COVID 19
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Nieuwe IC opnames door patienten met COVID 19
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Belangrijke observatie lange periode van ongeveer constante toestroom
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Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers
Bij zorgmedewerkers is extra aandacht nodig voor

• Toepassen handhygiene
• Geen handen geven

• Hoesten en niezen in de ellenboog
• Papieren zakdoekjes gebruiken
• Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen PBM ZOalS SChort

handschoenen veiligheidsbril en masker zie tabel

Indicatie voor gebruik persoonlijke beschermingsmaatregelen
Algemene uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
buiten hetziekenhuiszijn te vinden in de bijlage Uitgangspunten PBM buiten het

ziekenhuis

Intramurale patienten dienen te worden verpleegd in een eenpersoonskamer met de

deur dicht en op een intensive care op een isolatiekamer Bij onvoldoende capaciteit
is cohortering aangewezen van bekende positieve patienten

Gebruik medische hulpmiddelen patientgebonden of gebruik disposables

Zie daarnaast ook het

meer informatie over COVID 19
@ctarchief op de website van de NCvB voor10 2e

Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddel Type Opmerkingen

Handschoenen Latex nihil

Schorten

Halterschort schort lange mouwen overal

Spatwaterdicht

Veiligheidsbril

Faceshield mimzichtsbril

Disposable bril

Aanwezigheid oogbescherming aan

zijkanten

Desinfectie met alcohol 70 voor

meennalig gebmik

Maskers

Ademha ling sbeschenntugs

maskers

FFP2 FFP1

Op ieder masker vermelding CE met

4 cijferig nuinmer

Bij aerosolvomiende

handelingen FFP2 indien

niet aanwezig FFP1

Chirurgisdi mondneusmaskers HR niet vochtdoorlatend

Vermelding HR staat niet op

Het mondneusmaker kail 3 4 uur

achteieen gedragai worden bij

masker alleen op de doos verschillende patienten

De vereiste NEN normen staan beschreven in de WIP richtlijnen persoonlijke

beschermingsmiddelen

bronehoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve beademing

handmatige beademing optiflow tracheostomie handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen

Advies gebruik maskers

Vanwege de bestaande krapte van mondmaskers het nodig om het gebruik van

mondneusmaskers aan de feiteiijke risico s aan te passen Op 19 maart is er een

advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers het verlengd
gebruik en het hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden
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gepubliceerd en staat voorlopig als bijlage bij deze richtlijn Zie ook Hergebruik FFP2

mondmaskers

Het advies houdt in dat op basis van de huidige kennis ten aanzien van de

transmissieroute van COVID 19 via druppels en in direct contact een chirurgisch
mondneusmaker voldoende bescherming biedt voor gezondheidsmedewerkers die

patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad NVMM

Het gebruik moet aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grate
hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale
reanimatie tracheale intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing
optiflow tracheostomie handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor

wordt een FFP2 masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Om zo lang mogelijk met de krapte om te gaan moet ook rekening worden

gehouden met “verlengd en langdurig gebruik van maskers en aanpassingen
van de workflow om risico momenten te combineren Regels met betrekking tot

verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld biji de zorg voor

meerdere patienten achter elkaar
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Vragen over voorkomen besmetting

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe

coronavirus te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het

coronavirus te voorkomen zijn heel simpel Deze maatregelen gelden voor alle

virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken Het is dus altijd belangrijk
om deze op te volgen

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Geen handen schudden

Mag ik nog de hand schudden met anderen

De nieuwe maatregel is dat mensen geen handen meer moeten schudden met

elkaar Ook de algemene hygienemaatregelen blijven van kracht

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Als je contact hebt gehad met een ziek persoon was dan goed je handen

Kan het nieuwe coronavirus zich via geld verspreiden

De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein Waarschijnlijk speelt het ook

in China maar een hele kleine rol in de verspreiding Maar in China wordt alles op

alles gezet om verspreiding te voorkomen en blijkbaar kiezen zij er daarom voor om

geld te desinfecteren

Kun je ook besmet raken als je een pakketje uit China

bestelt

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren Buiten het lichaam kunnen

ze niet goed overleven Zeker niet op karton verpakkingsmateriaal of andere

spullen Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben

geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus COVID 19 anders

is

Ikwil een evenement bezoeken organiseren Moetik

voorzorgsmaatregelen nemen
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Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle

virussen die griep en verkoudheid kunnen geven

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elieboog

Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten
Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met

de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en gemeente

Als een bezoeker van het evenement in de eerste twee weken na terugkeer uit een

risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt koorts in combinatie met

luchtwegklachten zoals hoesten moet hij zij thuisblijven en telefonisch contact

opnemen met de huisarts

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te

beschermen tegen COVID 19

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel Mensen die

werken met mogelijk besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes Deze

mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt ze moeten heel

goed sluiten over neus en mond en je moetze regelmatig wisselen De simpele
papieren mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken
beschermen de drager niet tegen het virus Verkeerd gebruik van de mondkapjes
geeft schijnzekerheid

Word je minder besmettelijk als je je neus en keel

desinfecteert met een desinfecterende opiossing

Nee deze vorm van schoonmaken wordt niet gebruikt om besmetting te voorkomen

of voor de behandeling van een coronavirusinfectie Het virus kan in de neus en of

keel aanwezig zijn Het apart schoonmaken van keel of neus heeft daarom geen

effect Het inbrengen van desinfecterende opiossing in de neus kan schade aan de

slijmvliezen geven Hiermee kan de kans op besmetting met bacterien groter worden
of zou het zelfs de verspreiding van het coronavirus kunnen versterken Wei kan je

besmetting naar anderen toe voorkomen door goed je handen te wassen te hoesten

en te niezen in de binnenkant van je elieboog en papieren zakdoekjes te gebruiken

Vragen over de test

Kan ik me aanmelden voor een test laten testen

Het heeft alleen zin om je te laten testen als je gezondheidsklachten hebt Is dat het

geval neem dan telefonisch contact op met de huisarts
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Heeft het zin om je preventief te laten testen

Nee want dat geeft geen zekerheid Mocht je besmet zijn met het virus dan is er de

eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam De test toont dan nog niet aan

datje besmet bent met het nieuwe coronavirus COVID 19 Daarom testen we pas

op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben en uit een risicogebied
komen

Waarom word ik niet getest

Het is belangrijk dat alle mensen die volgens de richtlijnen een test nodig hebben

die ook kunnen krijgen Zodoende vinden er elke dag honderden testen plaats in

ziekenhuizen en laboratoria in Nederland Deze instellingen zijn hierop ingesteld Het

merendeel van de testen is negatief die mensen zijn niet besmet met het

coronavirus Aandachtspunt is dat mensen die niet voldoen aan de criteria zoals

opgesteld door het Outbreak Management Team niet getest worden Zo kunnen we

garanderen dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze

het meest nodig hebben

Waarom worden sommige mensen in het ziekenhuis

sneller getest

In ziekenhuizen geldt een ruimer testbeleid voor ziekenhuismedewerkers en

patienten met een longontsteking waarvan de oorzaak niet duidelijk is Hiervoor zijn
3 redenen

1 Om patienten met het coronavirus sneller te kunnen identificeren en tijdig te

isoleren Zo voorkomen we dat zorgverleners en medepatienten onnodig worden

blootgesteld
2 Als de oorzaak van de longontsteking bekend is kan de ontsteking beter

behandeld worden Dat is goed voor een snel herstel Zeker voor mensen met een

zwakkere gezondheid zoals in het ziekenhuis is dat van belang
3 Het is belangrijk om zicht te krijgen in de oorzaken van ernstige longontsteking

zodat we daar beter grip op krijgen Dit is ook belangrijk om de casusomschrijving
steeds beter te definieren Daarom maakt dit deel uit van de reguliere monitoring
net zoals bijvoorbeefd bij de griep

Kunnen de laboratoria de werkdruk met alle testen wel

aan

Het is belangrijk dat alle mensen die volgens de richtlijnen een test nodig hebben

die ook kunnen krijgen Zodoende vinden er elke dag honderden testen plaats in

ziekenhuizen en laboratoria in Nederland Deze instellingen zijn hierop ingesteld Het

merendeel van de testen is negatief die mensen zijn niet besmet met het

coronavirus Aandachtspunt is dat mensen die niet voldoen aan de criteria zoals

opgesteld door het RIVM Rijiksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet getest
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worden Zo kunnen we garanderen dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn
voor de mensen die ze het meest nodig hebben

Informatie over COVID 19

Hoe snel kun je genezen na een besmetting

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten Mensen met milde klachten genezen
sneller na een paardagen Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen hebben

over het algemeen meer tijd nodig om herstellen soms weken

Hoeveel mensen zijn in Nederland inmiddels genezen

van COVID 19

Dat is op dit moment niet bekend Er is geen meldingsplicht om door te geven dat

mensen zijn genezen van de ziekte lemand die 24 uur geen klachten meer heeft

wordt als genezen beschouwd

Hoeveel mensen genezen van het virus

De meeste mensen genezen weer van de infectie met het nieuwe coronavirus

Omdat je tijd nodig hebt om te herstellen loopt het aantal mensen dat hersteld is

achter bij het aantal patienten Op dit moment wordt het sterftecijfer geschat op

ongeveer 2 in China Dit percentage kan nog wel wat varieren Dat heeft met een

paar dingen te maken Er is namelijk geen rekening gehouden met het aantal

patienten dat door een mild ziektebeeld niet ontdekt is Ook kan de toestand van

patienten die net ziek zijn geworden nog veranderen en kunnen patienten overlijden

Kun je het nieuwe coronavirus COVID 19 meerdere

keren krijgen

Omdat het om een nieuw virus gaat is nog niet alles over het virus bekend Daarom

is het te vroeg in de uitbraak om met zekerheid te kunnen zeggen dat iemand niet

nog een keer de infectie op kan lopen Het overgrote merendeel van de mensen die

het nieuwe coronavirus heeft gehad zal het niet nog een keer krijgen

Kan het virus veranderen

Veel virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen Zeker bij virussen die nog

maar kort vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan kan dat gebeuren De vraag is

vooral of het virus daardoor gevaarlijker wordt voor mensen Mutaties kunnen er ook

voor zorgen dat het virus minder gevaarlijk wordt Of er verandert wel iets maar dat

maakt weinig uit We zien geiukkig niet vaak dat een virus muteert en daardoor

ineens heel gevaarlijk wordt Uit voorzorg wordt dat altijd goed in de gaten

gehouden
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Wat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus

COVID 19

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek

wordt Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen Voor

de zekerheid gebruiken we 14 dagen

De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patienten Mocht er iemand

melding maken van een langere incubatietijd zou er ook sprake kunnen zijn van een

onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond waardoor de incubatietijd alleen

langer lijkt

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus

COVID 19 overdragen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen Tot nu toe lijkt
de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol

te spelen Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen via

kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes
inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen

zij besmet raken met het virus Hoe zieker iemand is hoe meer hij hoest en of niest

en hoe meer virus hij kan verspreiden Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest

of niest zal hij daarom ook nog niet besmettelijkzijn voor anderen

Kan het nieuwe coronavirus COVID 19 zich ook via de

lucht verspreiden

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus keel of longen naar buiten Via

kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Deze druppeltjes blijven niet in de

lucht zweven maar dalen snel neer Hoe zieker iemand is hoe meer virus hij kan

verspreiden Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en

zich zo kan verspreiden

Hoe lang kan het nieuwe coronavirus overleven buiten

het lichaam

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen

delen Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven Hoe lang dat precies is

is nu nog onbekend Dit kan varieren van enkele uren tot enkele dagen Dat is

afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de

luchtvochtigheid Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen
met een gewoon schoonmaakmiddel Was daarna je handen met water en zeep

Kan het nieuwe coronavirus zich ook verspreiden via

voedsel
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Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens

verspreid Op markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar

gebracht De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen

van een diersoort naar een andere dier kunnen overspringen en ook van dier naar

mens kunnen overgaan Door mens op mens besmetting heeft het virus zich

vervolgens verder verspreid Of de dieren nog een rol spelen in de overdracht in

China is nog in onderzoek de bron is immers niet gevonden Wij gaan er vanuit dat

er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens ook niet via

het voedsel dat hier gegeten wordt Coronavirussen hebben een dier of mens nodig
om in leven te blijven en te groeien Dat kan niet in voedsel

Is er een behandeling tegen het nieuwe coronavirus

COVID 19

Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus De behandeling
van ernstig zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen Zo kunnen

artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patienten die erg benauwd zijn Er

wordt geexperimenteerd met verschillende medicijnen zoals het medicijn tegen
malaria chloroquine Dit zijn proeven die nu in laboratoria plaatsvinden erzijn nog

geen proeven gedaan met mensen Vooralsnog is er geen behandeling tegen het

nieuwe coronavirus

Wat zijn de risico’s voor vroeggeboren kinderen

Voor zover wij weten zijn er tot op heden geen kinderen overleden aan een

coronavirusinfectie Bij kinderen met een longaandoening kan hetziektebeeld

ernstiger verlopen

Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geidt houd de

standaard hygienemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn
Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen ook die griep en verkoudheid

kunnen veroorzaken Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen

Moet je de sterftekans niet bepalen op basis van het

aantal patienten dat er twee weken geleden was

Het sterftepercentage van 2 is een grove schatting op basis van de informatie die

er nu is Om dit exact te bepalen moet je precies weten hoeveel mensen COVID 19

hebben en hoeveel eraan overlijden Die aantallen zijn nu moeilijk te bepalen Te

verwachten valt bijvoorbeeld dat het aantal patienten groter is omdat in China niet

alle patienten met milde klachten gediagnosticeerd worden

Vragen over thuisquarantaine en isolatie

Wat is quarantaine
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Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen

tegaan Een persoon die in quarantaine gaat isnietziek maar heeft contact gehad
met een patient met een bewezen infectie Mensen die in quarantaine gaan zijn niet

besmettelijk lemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen Dit is de

maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat

mensen ziekteverschijnselen krijgen Als mensen in die periode nietziek zijn

geworden wordt de quarantaine opgeheven

Wat is thuisquarantaine

We spreken van thuisquarantaine als iemand die nietziek is thuis moet blijven totdat

zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen Deze periode duurt

maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus De beoordeling en

monitoring wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gedaan De

persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte Samen met zijn of haar

huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om

eventuele besmetting te voorkomen

Wat is isolatie

Een persoon die in isolatie gehouden wordt is ziek of er is een mogelijkheid dat die

ziek is Door isolatie kunnen deze patienten anderen niet besmetten Mensen

kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden Dat

hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van
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To rivm nl]

i@rivm nl]

[@rivm nl]

|@rivm nl] HaiH31@rivm nllHm M

m

Cc

From

Sent Mon 3 23 2020 9 45 54 PM

Subject RE Covid 19 news

Received

m

Mon 3 23 2020 9 45 54 PM

Goed om te horen dat er kandidaat gezinnen zijn Ik heb een team van 2 verpleegkundigen die staan te poppelen
om op stap te gaan

Wat mij betreft lijkt het me dat we op zoek zijn naar huisgenoten Beleid is nu dat ouderen zo min mogelijk bezoek

krijgen dus moeten we niet stimuleren dat ze hun kleinkinderen zien en dan kunnen we transmissie niet

beoordelen

Ik zal contact opnemen met

Groeten

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 18 35

l@rivm nl |
B@rivm nl

^B@rivm nl

10 2b 10 2» 10 2» E 10 2« 10 2»|@rivm nl |@rivm nlTo

Cc m m

Subject RE Covid 19 news

Wij hebben net nummers ontvangen van 6 gezinnen van GGD Utrecht

Een nummer is van ouder persoon waarvan de kleinkinderen eventueel mee willen doen Mevrouw heeft veel

opgepast op de kinderen Willen we dit gezin meenemen Geloof niet dat ze samen in een huis wonen

Ik zal morgen contact opnemen met Nivel en GGD Zwolle

Zou mooi zijn als we ook Groningen mee kunnen nemen

kun jij of heb jij al contact opgenomen met10 2e

Grt 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 52

Aan 10 2e

10 2«

10 2e 10 2e 10 t2e E 10 2e
privm nl

@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

@rivm nlCC

Onderwerp RE Covid 19 news

Is het handig om morgen even te overleggen
Wat verwachten we aan deelnemers in Utrecht en omgeving via GGD Utrecht

Wat kunnen we verwachten van de peilstations in omgeving van Utrecht en vanaf wanneer

Groningen wil graag mee doen en zit in de startblokken begreep ik opties voor verpleegkundigen daarlflfflS
benaderen tot die tijd toch verpleegkundigen van hier inzetten

Andere GGD in noorden betrekken bv Zwolle nog andere opties

Groetjes
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 39

_

10 2e

£I0 2b E 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e E 10 2e I0 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlTo

S3rivm nl

|@rivm nl10 2bCc

Subject RE Covid 19 news

Dat denk ik ook Probleem is dat we dan wel verpleegkundige moeten hebben die daar naar toe kunnen vandaan

komen of daar kunnen verblijven
Grt 10 2b
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10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 14 36

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nl |@rivm nlm m

10 2erivm nl @rivm nl

CC

Onderwerp FW Covid 19 news

Hoi zoals bekend voeren ze in de noordelijke provincies een ander beleid dan in de rest van Nederland met zo veel

mogelijk testen Mogelijk dat we ons voor FFX dus nog meer op deze provincies moeten gaan richten Hier is nog

een groot potentieel
Groet

3

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 26

10 2e [10 2e 10 2e [10 2e|@rivm nl @rivm nlTo

Subject RE Covid 19 news

Met reactie van NVMM op dit soort berichten

NVMM voIgt landelijk testbeleid COVID 19
23 3 2020

Er zijn berichten in de media waarin gepleit wordt voor het zo breed mogelijk testen op COVID 19

De NVMM voigt het landelijk afgestemd beleid waarbij de beschikbare capaciteit wordt gebruikt om zowel de patientenzorg als

de organisatie van de bestrijding van coronavirus evenredig en overal in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen

In tegenstelling tot berichten in sommige media is in veel ziekenhuizen een tekort aan testmateriaal De NVMM werkt nauw

samen met de overheid en landelijk Outbreak Management Team OMT om dit probleem op te lossen

Op deze wijze en in overleg met het OMT werken wij mee aan optimale zorg voor patient en samenieving

10 2eFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 20

10 2e 10 2e 10 2« 10 2a|@rivm nl @rivm nlTo

Subject RE Covid 19 news

Hoi 10 2e 10 2e

Hier bericht in Groene Amsterdammer zo 22 maart over Noordelijke provincies die niet meer RIVM volgen Met

inhoudelijke argumenten waar al langer felle discussie over is wat naar mijn idee transparanter moet worden In

het stuk lijken ze precies te willen doen wat WHO en internationale experts aanbevelen en zetten ze zich af tegen
de rest van NL en RIVM beleid dat zo merk ik ook al flink onder vuur ligt internationaal

Ze gaan in de Noordelijke provincies voor testen testen testen met name van zorgverleners met absoluut

voldoende testcapaciteit Arts microbioloog
foute aanname dat je pas vanaf moment van symptomen besmettelijk bent Hij noemt ook dat kinderen wel

degelijk besmettelijk zijn ook al zijn ze zelf niet ziek

10 2e zegt dat RIVM beleid is gebaseerd op de stellige maar

https www groene nl aitikel iioordeliike proviiicies laten laiideliik beleid los en testen massaal zoigmedewerkers

Is het handig als ik dit soort dingen doorstuur als ik ze signaleer En zo ja naar wie dan

Groetjes
10 2e
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To ■rivm nl]

B@rivm nl]

m M

Cc

From

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 7 24 01 AM

RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Thur 3 19 2020 7 24 02 AM

We hebben ook voor het weekend nodig en in het beschermingspakket voor GGD medewerkers die naar potentieel
besmette mensen gaan zitten ook schorten brillen en handschoenen We hebben met de verpleegkundigen

afgesproken dat ze dezelfde beschermingsmaterialen krijgen als GGD medewerkers Ik betwijfel of 10 mondkapjes
genoeg is tot maandag
Gro te n

10 2s

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 08 11

~BfeM@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Cc H w

Hoi 10 2e

Heb even met|
kunnen we vandaag en morgen nog wel mee vooruit om te starten Voor volgende week moeten we dan even

kijken waar we ze vandaan halen

gebeld bij IDS hebben ze in ieder geval nog wel een stuk of 10 mondkapjes liggen Daar10 2e

Groeten

10 2s

10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 07 53

Aan

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

10 2e 10 2e @rivm nl

Ik en de rest van de mensen bij EPI heb daar echt helemaal geen zicht op zou niet weten waar ik dat vandaan

moet halen Daarnaast dacht ik dat IDS daar druk mee bezig was Kunnen we dat niet beter aan|
vragen

10 2e U 10 2e

Kun je me even bellen als je tijd hebt Tel 10 2e

Groeten

10K2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 07 35

Aan

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

10 2e 10 2e @rivm nl

Zou jij ofviemand bij jullie achter beschermende materialen voor de verpleegkundigen aan willen gaan

Groeten

10 2e

10X29 10 2e @rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 18 50 39 CET

Aa

CC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ja voor koeriers kunnen we morgen even aan vragen van de VGO studie Zij is er morgen ook10 2e
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Grt 10 2«

Verzonden woensdag 18 maart 2020 18 13

Aan

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2e@ rivm nl |@rivm nl m

10 2erivm nl |
|@rivm nl

I |@rivm nl

10 2b 10 2e @rivm nl

10 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

We moeten even een systeem bedenken hoe wij hier weten hoeveel mensen er wanneer gevraagd worden zodat we

zo vroeg mogelijk weten hoeveel verpleegkundigen we waar in moeten zetten

Als de GGD Groningen geen verpleegkundige heeft die in te zetten zijn hebben we nu niemand daar De vraag staat

uit bij CTS of zij iemand hebben die daar in de buurt woont maar weten we nog niet We gaan kijken of er een

saltro achtige organisatie is daar waarmee we iets kunnen regelen gaan we morgen mee aan de slag Zelfde voor

Brabant

We hebben inmiddels wel de eerste afname pakketjes klaar staan en hebben we serie werk instructies gemaakt

Morgen krijgen de eerste verpleegkundigen uitleg over de studie en watze precies moeten doen daarna kunnen ze

op pad

jij had een idee hoe we aan koeriers kunnen komen maar ik ben even kwijt wat dat ook weer was@ 10 2e

Groetjes
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 43

f10 2e 10 2s|@rivm nl l@rivm nl

|@rivrm nl |

To m rjj

2e^B@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

@rivm nlm

Lijkt me geen probleem als ik potentiele deelnemers op tijd kan bellen dan kan er eventueel nog dezelfde dag een

huisbezoek worden gepland Als er dan een verpleegkundige op stand by staat

Grt 10 2«

10 28 10 2« @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 17 30

Aan 10 2e

C10 2e

10 2a 10 2e 10 2e@rivm nl jM@ri\ m nh |@rivm nl

£ 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl[jj m

10 2» @rivm nl

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Oh vergeet even dat GGD ze eerst moet vragen of wij ze mogen benaderen @ Dat kan morgenochtend vroeg

dan gebeuren Dan wordt bij de eerste patienten niet al gevraagd voor de diagnose of ze we mogen benaderen

maar pas na de diagnose Maar dat lijkt me geen probleem

10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 17 24

10 2e 10 2b 10 2b 10 2sl@rivm nl M@rium nbi l@rivm nlTo

£10 2s 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

10 2e @rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wat is de de conclusie nu

Kunnen we er van uitgaan dat er voldoende materialen zijn zodat iig in Utrecht gestart kan worden met patienten
die vandaag bevestigd zijn

ZO JA



373045

Dan vraag ik of

kan sturen en morgenochtend een afspraak plannen voor morgenmiddag

huisbezoeken kan doen En dan zou het heel fijn zijn als ze vandaag nog informatie10 2e 10 2e

Hoe staat het met inzet CTS voor andere GGD en Serologie lijkt me geen probleem voor de verpleegkundigen als

ze dat graag willen er van uitgaande dat IDS ze wil testen

Groeten

10 2e

10 2s 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 16 51

|@ rivm nl 10 2e

10 2e

10 2e
privm nl |
[@ rivm nl

To m m

10 2e

■fir ■

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

|privm nl

Hoor net bij de huisarts hier dat er 5000 mondkapjes aan de huisartsen in houten geleverd zijn via de GGd Dus

zou moeten lukken dan denk ik

Anders wat droppen zelf maar bij wie van GGD Utrecht

10 2e 10 2e 1 53 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 16 47

^Bpnvmml10 2e i 2e 10 2a| S rivm nlTo m p]

10 2e 0 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlm

10 2S @rivm nlm

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Materiaal moet alleen liefst voor 2 uur in de middag hier zijn is dat haalbaar Zou mooi zijn als we kunnen zeggen dat er morgen

mensen in de studie zitten maar moet wel kunnen

huisbezoek kunnen doen

En blijft vraag over beschikbaarheid mondkapjes etc

Zou 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 16 35 34 CET

Aan I0 2e I0 2erivm nl rivm nl

10 2» t0 2e 10 f2e 10 2alprivm nl Privm nl

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ik heb net contact gehad met EPI mensen bij GGD Utrecht Ik heb hen gevraagd of zij al indicatie kunnen geven

hoeveel mensen we eventueel kunnen benaderen voor dit onderzoek dus hoeveel gezinnen met kinderen zijn er

Daar staan ze eigenlijk zo goed als klaar om te starten mits ze nog iets meer informatie krijgen en een goede
instructie ben ik mee bezig

Daarnaast moeten deelnemers ook nog de tijd krijgen om na te denken over deelname Dan zou ik eigenlijk nu al

potentiele deelnemers moeten bellen informatie moeten sturen en vanavond morgenvroeg met hen een

huisbezoek moeten plannen voor morgenmiddag

Groeten

10 2»

nl~

Verzonden woensdag 18 maart 2020 16 30

Aan

10 2eVan

10 2e

£IO 2e f 10 2e

10 2» E

10 2e 10 2e 10 2«l@rivm nl @rivm nl

10 2e 10 2e 10 2»5 rivm nl |@rivm nl @rivm nl

10 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee
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101 26 10 2»

101 26

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 126

101 2610 2e I0 2e 10 2el

10 2e

10 2s 10 2e

10 2e 10 2e

l° £2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 101 26 101 26
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10 2e 101 26
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10 126 101 26

101 26

101 26

10 2e

101 26

10 26
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101 26
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10X26

101 26

101 26

10 26 10 26

10 2e 10 2e 101 26

10 26 101 26

10 2e

10 2e 10 26

101 26

10 2e

101 26

101 26 10 26

10 2e

101 26 10 26

101 26 10 26 101 26
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10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

10 {2a

10 2B 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2a 10 2e

10 2e

C10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e I0 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 ze

10 2e

10 [2a

10 2» 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2s 10 2e

10 2s

10 2e

10 2e10 2«

10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2«
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Hieronder een klein stukje tekst die ik had opgesteld voor Toos om contact op te nemen met GGDen RACers voor

deelname aan dit onderzoek In de bijlage ook het protocol enkele details zijn alweer veranderd maar het grote

plaatje klopt nog We horen graag of jullie willen deelnemen

Groeten

Daphne

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie

aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die beschikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

Met vriendelijke groet

10 2e

Epidemioloog

RIVM Centrum voor Epidemiologic en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 3720BABilthoven huispost75
T 31 0 30 274 3419 I rivmnl

RIVM Dezorg voor morgen begint vandaag
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10 2e 10 2e 10 2» 10 2eTo @rivm nl] l@rivm nl] BI
10 2s [] 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e |j 10 2e
[@rivm nlj■@rivm nl]

l@rivm nlj @rivm nl]10 2e

From

Sent Wed 3 18 2020 4 30 42 PM

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wed 3 18 2020 4 30 42 PMReceived

Ik ga informeren of cts en of saltro morgen in te zetten is

Volgens^^jliclitlijn zijn er naast mondkapjes en liandsclioenen hebben we Iiier ook schorten en brillen nodig die hebben

we hier met

Wi^egelt deze pakketjes voor Ggd medewerkers die swabs afnemen

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

r0 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e

10 2s 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10» 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10X2© C10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2« 10 2e10 2a

10 2e I0 2e
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10 2» 10 129

10 2e 10 2e

10X29

10 2e 10 2e 10 2e

10 29 10 2e 10 2e 10 2e 10 29

10X29 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

101 29

10 129

10 29

10 129 10 129 10 129

10 129 10 129 10 29 10 2e

101 29 10 129

Dubbel

10 2e 10 29

10 129 10 2e

10} 2e

10 2»

10 2e 10 2a 10X29

10 2e10 29 10 129 10 29

10 129

10 2e 10 29

10 2e 10 2e

10 129

10 29 10 2e 10 29

10 29 101 29 10 29

10 29

10 29 10 29

10 2e 10 29
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10 2e

10 2e 10 2S

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2b
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10 2e

10 2e

[10 2e 10 2e

10 2e

C10 2e 10 2

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

C10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

101 29 10 2e

10 2s

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

101 2910 2e

10 2s

10 2e 10 2e

10 2 1

10 29

[10 29

10 29

10 2e 10 29

10 29

10 29

10 2g

10 2«
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10 29

10 29
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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10 2»To irivm nll irivm nll
i 2eirivm nll |@rivm nl] |@rivm nl]M m In

Cc |@rivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 3 52 12 PM

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wed 3 18 2020 3 52 13 PM

[jj

Received

Testen verpleegkundigen dat zou zin hebben als het om serologie gaat

t10 2sGr

10» 2e 10 2e @rivm nl

Sent woensdag 18 maart 2020 16 30

From

@rivm nl @rivm nl |
ii 111111 iMiMii

10 2e

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Zat in uitlopend overleg Vraag van ons is vooral of en hoe we morgen van start gaan

gaan met reeds positief geteste cases Dat|yj^^Qdat er morgen ook al verpleegkundigen op stap zouden moeten maar hebben

we hierook beschermingsmaterialen voor

had het er over Dat we van start10 2e

Verder nog vraag van cts verpleegkundigen of ze zelf voor studie start en aan eind van de studie getest zouden kunnen worden

Kan dit

10 2e

10 2s 10 2e @ rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 16 11 17 CET

Aan 10 2e 10 2el@rivm nl |@nvminl
m m

10 2» 10 2erivm nl |@rivm nl |@rivm nlM

10 2« |@rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ikkan en ben op RIVM maar zit net pas weer op mijn plaats dus reageer nu pas

ik belde jou net om even af te stemmen Ik hoor graag wat het plan is

zit in andere overleg10 2s

10 2e

10 2e 10 129 @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 15 16

10 2e 10 2e 10 2erivm nl @rivm nlTo m m

10 2e 10 2erivm nl |@rivm nl

@rivm nl

10 2» @rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Misschien goed om even af te stemmen hoe het gaaten of we inderdaad morgen van start kunnen Wat mij betreft

om 4 uur

10X29

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 30

10 2«

10 29

10 2e

10 2a|@rivm nl |@rivm nlTo

10 29@rivm nl |@rivm nl @rivm nl

@rivm nlCc m

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Moeten we vandaag nog bij elkaar komen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom
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Sent woensdag 18 maart 2020 13 07

10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo j[i| w

10 2erivm nl |@rivm nl |@rivm nlrn

|@rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 13 03

I r
10 2b 10 2b 10 2s[@nvmml @rivm nlm

10 2e 10 2b 10 2brivm nl J@rivm nl @rivm nl

10 2a 10 2b l@rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Nieuwsuur heeft belangstelling voor de studie Heb gezegd dat ze maar stock materiaal moeten gebruiken Kan zijn
dat ze nog terugkomen met vraag om filmmateriaal pakketjes Heb al aangegeven dat het niet zeker is dat dit

mogelijk is Als ze interviewmateriaal willen stemt communicatie af wie dit doet Kan goed zijn datz^^^^
vragen vanwege consistentie gezichten op TV Dan zal ik een paar kernboodschappen formuleren ^^g stuur jij
anders even slides nog rond die je bij OMT presenteerde
Groeten

hiervoor

10 2e

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 28

I0 2e 10 2e 10 2e@rivmml @rivm nl mTo

10 2B

3 29

10 2e 10 2S I0 [2e|@rivm nl @rivm nlm

10 2B @rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Of de studie uit te voeren is hangt nu af van europees ingrijpen op beschikbare materialen verdeling in Nederland

en inzet voor primaire diagnostiek patienten en zorgpersoneel vs public health studies Goed afwegen dus We zijn
nu bezig met Eurpese vraag intekenen voor beschikbare materialen voor 13 30

Mvg

10 2e

10 2s 10 2s @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 12

R
10 2e 10 2e 10 2b@rivm nlTo

10 2s

10 26

10 2fi 10 2b|@rivm nl |@rivm nl @rivm nl

|@rivm nlCc [jj

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Super

Nog even voor onze planning qua serologie we testen dus geen serum voor 4 april omdat alles in gepaarde opzet

getest moet worden Iedereen eens

Gr 10 2e

10 2e 10 26

10 126 10 2a

10 2e

10 2e

10 2e I0 2e

10 2b

10 2b

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

UUDD6I
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2B

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e
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10 2e
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10 2e 10 2s

10 2« 10 2e

Dubbel
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10 2e
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10 2e 10 2eTo @rivm nl] l@rivm nll
10 2e 10K28 10 2eirivm nll @rivm nl] |@rivm nl]M In

2e |@rivm nl]
From

Sent Wed 3 18 2020 1 58 27 PM

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Wed 3 18 2020 1 58 27 PM

[jj

Received

Hoi

Wil graag weten hoe zij de antistoffen bepalen en in hoeverre dat op deze manier gevalideerd is voor SARS1

10 2eGr|

I0 2e 10 2s |@rivm nl

Sent woensdag 18 maart 2020 14 57

From

10 2e 10 2»|@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

m m

Heb NetEQIEletc gesproken Zij hebben contact met|
regio Radboud werven incl ziekenhuis medewerkers over een periode van 3 maanden Inhoudelijk vullen we elkaar

aan Zij maken gebruik van een filter stripje om vloeistof uit de neus af te nemen om antistoffen in te meten Zou

leuk zijn om die te vergelijken met antistoffen in speeksel zou wellicht in onze studie kunnen Ze willen graag

draaiboeken uitwisselen en gaven oa aan dat ze geen papier mee willen nemen huis uit dus getekende IC blijft bij
deelnemer en wordt een foto van gemaakt voor in dossier Leek mij een goed idee We houden elkaar op de hoogte

| GGD Gelderland Zuid en gaan met name in die10 2e

I0 2e

10 2« 10 2» @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 46

@ rivm nl

W
10 2e 10 128 10 128 l@rivm nl Tn

10 2e 10 28 10 2erivm nl |@rivm nl |@rivm nl

10 128 @rivm nl

Subject RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Ik werk nog bij AMPHI aan mijn promotie Ik kan eventueel ook

GrtJ

even bellen om te vragen om meer info10 128

10 2»

10 2s 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 14 28

10 2e 10 2e

10 2e

10 2erivm nl rivm nlAan m

10 128rivm nl |@rivm nlm

10 128 @rivm nlCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

ook bezig is met een corona studie onder 50 cases en hun gezinscontacten samen

met 9 GGDs via AMPHI waaronder Utrecht Brabant Lijkt dus overlap Zij zijn met name geintereseerd in mucosale

immuniteit in nasal fluid en correlatie met virale diagnostiek en symptomen
Ik heb zo contact met[

Ik hoor net dat Radboud

om te horen hoe en wat precies10 2e

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 12 08

I10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlTo

101 28

10 26

10 128|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

@rivm nlCc

Subject FW FFX COVID 19 studie Groningen doet mee

Goed nieuws Groningen doet mee
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Er moet wel een verpleegkundige extern geworven worden kunnen ze niet intern vinden

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 33

rivm nlTo

Cc

Subject RE FFX COVID 19 studie

Dank je
het praktijkwerk allemaal doet Coordinatie vanuit hier moet door mij ons nog wel opgebracht kunnen worden

Volgens mij is het belangrijkste dat er een verpleegkundige ergens vandaag wordt getoverd die10 2

We hebben later vandaag nog wel even contact

Hartelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 28

1 5 rivm nlTo m rjj

l@rivm nlCc

Subject RE FFX COVID 19 studie

Hieronder alvast wat antwoorden op je vragen

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 11 21

Aan l 2s rivm nl

1@ rivm nl

m

io 2eCC

Onderwerp RE FFX COVID 19 studie

Hoi 10 2een10 2e

Ik heb het onderzoeksvoorstel zojuist kort in ons team besproken We willen meewerken onder voorwaarde dat het

ons behalve navragen of een bevestigde COVID 19 patient en diens gezin wil meewerken en zo ja de

contactgegevens doorgeven aan jullie geen tijd werk kost Op andere locaties hebben we ook een EPI medewerker

zitten die mee helpt Alshet erg druk wordt kunnen we kijken of er ook een EPI medewerker naar Groningen komt

om te helpen toch^^^^

We hebben nog niet veel cases hier vergeleken met zuid Nederland maar hebben er met ons sterk onderbezette

team onze handen meer dan vol aan en doen ook nog uitgebreid contactonderzoek bij iedere nieuwe case We

kunnen geen verpleegkundige aanleveren hiervoor onze JGZ ers zijn al ingezet op ons eigen primaire proces

Helaas

Ik neem aan dat onderzoeksmaterialen voor de deelnemende patienten e swabs PBM etc uit het RIVM komen

Daar is hier in de regio namelijk tekort aan waar niet Ja wij zorgen voor alle materialen

Zouden wij nog een stukje tekst aangeleverd kunnen krijgen dat we aan patienten kunnen vertellen die we vragen

om deel te nemen Wat het behelst en wat ze kunnen verwachten en welk doel het heeft Kom ik op terug

En qua inclusiecriteria alleen gezinnen met kinderen En dan neem ik aan alleen thuiswonende kinderen Tot welke

leeftijd Het liefst wel alle kinderen onder de 16 of 18 we hopen een gemengde groep te krijgen met zowel

basischoolleeftijd als middelbare school

Ik denk dat ik de coordinatie vanuit hier en de communicatie erover met jullie op me neem Laten we vandaag
anders nog even bellen over details Mailen mag natuurlijk ook Ik ben te bereiken op Lijkt me goed

Wij zijn nog druk bezig om alle materialen en mensen bij elkaar te zoeken Als je vragen hebt mag je me ook altijd
mailen of bellen 10 2e

Hartelijke groet

10X26
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EPIET alumna previously at RIVM Netherlands

| EmailTel @rivm nl10 tze 10K2S

MD Infectious Disease Control at GGD Groningen Netherlands

| Email 10 2eTel @q roninqen nl10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart2020 17 27

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject FFX COVID 19 studie

Hoi 10X20

Hieronder een klein stukje tekst die ik had opgesteld voor|^^3 om contact op te nemen met GGDen RACers voor

deelname aan dit onderzoek In de bijlage ook het protocol enkele details zijn alweer veranderd maar het grote

plaatje klopt nog We horen graag of jullie willen deelnemen

Groeten

10 2e

Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie

aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die beschikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

Met vriendelijke groet

rjj
m

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Respiratoire Infecties RES | Postbus 1 | 372QBABilthoven{huispost75
| E KnTEBl@rivm nl10 2eT j

RIVM Dezorg voormorgen begint vandaag
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Vragenlijst testcapaciteit

per laboratorium

Gegevens Laboratorium RIVM IDS Antonie van

Leeuwenhoeklaan 9

Bilthoven ingevuld door

10 2e

Additioneie vragen om OMT en minister te informeren over capaciteit

1 Wat is de huidige testcapacitiet voor COVID 19

Hoeveel testen doet u per dag gem afgelopen 7 dagen

Wat is uw huidige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek Dwz met

nu beschikbare mensen en middelen

Uitgaand van bovengenoemde huidige testcapaciteit kunt u aangeven hoeveel

weken u kunt testen indien u gebruik maakt van uw huidige voorraden en de

toegezegde leveranties

2 Hoe ver kunt u nog opschalen zonder limieten voor aantallen beschikbare

tests en reeele inschatting inzetbaar personeel

Wat is uw maximale testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

3 Ben u van plan de komende weken over te stappen op een ander platform
voor COVID 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zo ja

Op welk platform scroll naar rechts

En wanneer

4 Kunt u voor het toekomstige platform nogmaals onderstaande vragen

invuElen
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Wat is uw toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

Wat is uw maximale toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19

diagnostiek

5 Dagstaat van virologische weekstaten

Voert u geaggregeerde getest en positief gegevens in in de virologische COVID 19

dagstaat

Indien nee wat is daarvan de reden

6 Verde re opmerkingen
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Testcapaciteit per dag Testcapaciteit bij opschaling

status vorige week bekend bij RIVM taskforcestatus vorige week bekend bij
RIVM taskforce

85 patienten extracties en 255 PCR

reacties 2 targets interne controle

3 PCR reacties

circa 240 patienten extracties en 720

PCR reacties bij originele opzet als

boven

2 weken FVMM wordt limiterend op

te rekken naar 4 weken met 1

multiplex PCR 1 target 1C

750 patienten bij 1 extractie en 1 multiplex
PCR

ja maar niet overstappen Extra

toegvoegd voor COVID 19

studiecapaciteit

3 23 2020
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Bestaand extra platform en

voldoende personeel en afschalen a lie

andere diagnostiek en onderzoek 1000

patienten bij 1 extractie en 1 multiplex
PCR bij 8 uur per dag wat reeel is ivm

niet uitputten van personeel

Bestaand extra platform en voldoende

personeel en afschalen a lie andere

diagnostiek en onderzoek 1000 patienten bij

1 extractie en 1 multiplex PCR bij 8 uur per

dag wat reeel is ivm niet uitputten van

personeel

ja

nvt

Cepheid Xpert® Xpress SARS CoV 2

gaat voor cito gebruikt worden zodra

cartridges in NL beschikbaar komen
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Gebruikte apparatuur en kits

Isolatie kit mark en product Isolatie platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij RIVM taskforcestatus waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

Roche Cobas 4800 System Sample Preparation

Kit PCR kit CT NG nodig maar PCR wordt niet

gebruikt

Roche Cobas 4800
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PCR kit merk en product PCR platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

Roche Lightcycler480ll niet gewijzigdApplied Biosystems TaqMan FVMM

niet gewijzigd
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up [datum

1 Casuistiek

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

Uit dienst overlijden gemeld door Kennemerland de 4s of 5 overlijdenscasus vrouw

geboren 1933

Politieagent werkend bij onze meldkamer vraagt zich af na reanimatie bij persoon die

overleden is of COVID test zinvol is Verwezen naar G6D regio Utrecht

2 Nieuwe ontwikkeiingen internationaal WHO EWRS HSC

hebben nieuwe maatregelen die o a toegang voor buitenlanders10 2aI0 2a en

beperken

bericht van actie door^^^

M naar GGD Kennemerland doorgestuurd

Knaar GGD Kennemerland doorgestuurd

B[EZD lag 2 dagen na contact met 7 NL ers Dus niets mee gedaan en

bedankt en

10 2a contact is woonachtig in Australia Australie bedankt voor bericht over

contacten waarvan sommige op vluchten of cruiseschepen

10 2a heeft een groep reiziger op vliegveld getest met aantal asymptomatische

positieven

heeft grote groep in hoofdstad getest waarvan 0 8 positief was10 2a

10 2aEerste case 10 2a I 10 2a ■ 10 2a

morgen oppakken eerste volgende werkdagTBC contact 10 2a

3 Taskforce 1 Test werk en infectie preventiebeleid in de zorg

4 Taskforce 2 Dagelijkse sitrep linking pin Osiris EPI

5 Taskforce 3 Capaciteit van de zorg

6 Taskforce 4 Points of Entry

7 Taskforce 5 Overige netwerken ketenpartners

8 Taskforce 6 BES

9 Taskforce 7 Communicatie

10 Taskforce 8 ARBO

11 Taskforce 9 OMT
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8 Bezettimg

Arts van dienst ^fflen
Voorwacht en ^J en

9 Belanqrijke openstaande acties actielijst
TBC contact morgen oppakken eerste volgende werkdag10 2e

10 Rondvraag en overig

[Notulen in CRiOS en rondsturen via LCI COVID19 mailiijst

PDFs Marion meesturen]
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https lci rivm nl covid 19 bijlage contacten

Beleid bij zorgmedewerkers
Voor ziekerthuismedewerkers is een gezamenlijk advies van het NVZ en het RIVM gepubliceerd Dit protocol is een

uitwerking van dit algemene advies

Alle zorgmedewerkers die contact hebben gehad met een bewezen COVID 19 patient zijn in principe

laagrisicocontacten want deze personen voeren namelijk in principe seen aerosolvormende handelingen uit

Aerosolvormende handelingen zijn tracheale intubatie niet invasieve beademing tracheostomie

cardiopulmonale reanimatie manuele handmatige beademing voorafgaand aan intubatie bronchoscopie

handelingen aan de tracheostoma en uitzuigen Het gaat hier bijvoorbeeld over de meeste artsen en

verpleegkundigen in het ziekenhuis huisartsen specialisten ouderengeneeskunde thuiszorgmedewerkers of

algemeen verpleegkundigen

Medewerkers die zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen aerosolvormende handelingen hebben

uitgevoerd bij een iabbevestigde COVID 19 patient zijn we hoogrisicocontacten Dit zijn voornameSijk
ambulancemedewerkers of medewerkers op de Intensive Care of spoedeisende hulp Zie voor de uitwerking en

aerosolvormende handelingen flowchart 2

Voor hoogrisicozorgcontacten is wering afhankelijk van duur en mate van expositie het aantal medewerkers met

hoogrisicocontact en de schaarste van het soort medewerker Intramuraal wordt wering overwogen in overleg
met de afdeling ziekenhuishygiene of bedrijfsgeneeskundige dienst Zie hiervoor ook de adviesbrief van de NVZ in

het weringsadvies moet rekening gehouden worden met de inzetbaarheid van kritische zorgmedewerkers

Kritische zorgmedewerker

Ambulanceverpleegkundigen
Werknemers 1C en SEH

definitie kritische zorgmedewerker in overleg metde bedrijfsarts en het bestuurvan de instelling

Hoogrisicocontact onbeschermd bij aerosolvormende procedure

Flowchart 2 Maatregelen zorgmedewerkers bij een positieve COVID 19 patient

Maatreaelen zorgmedewerkers bij een positieve COVID 19 patient

\
Medewerkers

votgende PBM FFPi

scfiort handsGhoenen

vefligheidsbiil

• Medewerkers 1C of

aerosolvormende

handefn met vdge

PBM FFP2 schort

handsehoenen

veSigheidsb\
Geen schort

handsehoenen of

veiligheidsbnl

len

ril

_Nee

aGeen risico Laag riaeo Hoog

AerosoVormende handelingen zijn tracheale intubatie niet invasieve beademing tracheostomie

cardiopulmonaire reanimatie manuele handmaiige beademrg vooratgaand aan Intubatie bronchoscopie
handelingen aan de tracheostoma uttzuigen WHO Rational use of personal protective equipement tor

coronavrus disease 2019 COVID 19

1



373138

Maatregelen voor de zorgmedewerker
De zorgmedewerker ontvangt van de controlerende instantie GGD bij contacten buiten het ziekenhuis of

ziekenhuis bij contacten werkzaam in het ziekenhuis een informatiebrief Zij wordt gevraagd om

• Gedurende 14 dagen alert te zijn op luchtwegklachten en eenmaal per dag hun temperatuur te meten De

temperatuur wordt rectaal of via het oor opgemeten met een persoonlijke thermometer Bij koorts of

andere symptomen dienden zij contact op te nemen met de controlerende instantie

• Hoogrisicogezinscontacten die van een bevestigde patient moeten hun sociale contacten beperken tot 2

weken nadat de indexpatient thuis in isolatie is gegaan Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld

boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en lichamelijk contact voorkomen

Voor zorgmedewerkers die ook hoogrisicogezinscontacten zijn geldt dat zij niet geweerd worden van

werk

Een zorgmedewerker met symptomen

Bij een zorgmedewerker met symptomen wordt door de controlerende instantie laagdrempelig diagnostiek

ingezet indien er sprake is van

• koorts ten minste 38 graden Celsius of

• hoesten of

• kortademigheid of

• verkoudheid

Gebruik dan het triage en diagnostiekalgoritme

Afs deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie krijgen
moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met de controlerende instantie voor diagnostiek Vanaf dit

moment moeten zij de sociale omgang met anderen beperken

Indien het contact 24 uur symptoom vrij is dan kan isolatie opgeheven worden De noodzaakvoor bevestiging
met een negatieve test is vervallen

https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor professionals

Als je sIs nmfessional vragen hebt over het nieuwe coronavirus kun je telefonisch contact opnemen
met de GGD

Gezamenlijk advies NVZ en RIVM inzet zorgprofessionals ziekenhuizen tijdens uitbraakvan nieuwe coronavirus

COVID 19

Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra en intramurale zorg in Noord Brabant tot besluitvorming
in het BAO bestuurlijk afstemmingsoverleg georganiseerd door het ministerie van VWS Ministerie van

Volksgezondheid Welzijn en Sport op 9 maart 2020 en op basis van inzichten uit het

iopende onderzoek in Noord Brabant

Hieronder voIgt het gezamenlijke advies van NVZ Nedertandse vereniging van ziekenhuizen en

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan

omgaan met de inzet van zorgprofessionals die

1 recent in een van de risicogebieden zoals bijv Noord ltalie met circulatie van het nieuwe

coronavirus zijn geweest
2 in het ziekenhuis mogelijk in onbeschermd contact zijn geweest met een patient die besmet

bleek met het nieuwe coronavirus

Toelichting

Vanuit verschillende ziekenhuizen komen vragen hoe zij moeten omgaan metde inzet van

zorgprofessionals die ofwel recent in een van de risicogebieden bijv delen van Noord ltalie zijn

2
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geweest ofwel in het ziekenhuis mogelijk in onbeschermd contact zijn geweestmet een patient die

achteraf besmet bleek met het nieuwe coronavirus

Kunnen zij voor de patientenzorg worden ingezet of moeten zij twee weken thuis blijven Welke

maatregelen mogen van ziekenhuizen worden verwacht om zorgvuldig om te gaan met medewerkers bij
wie devooraf kans datzij besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus grater is dan anderen

Het RIVM adviseert hiervoor de onderstaande lijn

Voor ziekenhuismedewerkers die

• In een risicogebied geweest zijn of

• In het ziekenhuis in onbeschermd contact geweest zijn met een patient met coronavimsinfectie

Uitgangspunt

1 1 kritische zorgmedewerkers {IC intensive care afdeling SEH Spoedeisende Hulp hartbewaking
aangewezen verpleegafdelingen met boxen ed voor wie vervanging moeizaam te regelen is dienen zo

snel mogelijk aan het werk te kunnen cq te blijven

1 2 Vanuitoogpunt van schaarste van reagentia is te ongericht testen van personeel ongewenst

Ergo

1 Zonderverkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie kunnen deze medewerkers

gewoon aan het werk Zij dienen hun gezondheidssituatie gedurende twee weken nauwgezette
controleren klachten koorts Het is aan te raden dat deze medewerkers niet ingezet worden

op afdelingen met extra kwetsbare patienten zoals bijv transplantatie afdelingen of afdelingen
metveel afweergestoorde patienten In dergelijke situaties moet men nagaan of deze

medewerkers gedurende twee weken elders in het ziekenhuis ingezet kunnen bijv op reguliere

verpleegafdelingen traumatologie ed

Nota Bene Hetheeft geen zin om zorgprofessionals die geen klachten hebben te testen op het

coronavirus

Als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een

luchtweginfectie krijgen moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met de bedrijfsarts
Vanaf dit moment moeten zij de sociale omgang met anderen beperken liefst geen enkel nieuw

contact buiten het huishouden aan gaan en absoluut groepen zoals bijv het bezoeken van

feestjes vermijden
De bedrijfsarts moet vaststellen desgewenst in overleg metziekenhuis responseteam of

betrokkene behoort tot de groep kritische zorgmedewerkers Indien dat het geval is wordt na

tenminste twee dagen klachten een coronavirus test uitgevoerd’’ Indien negatief dan kan

betrokkene aan het werk De bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en besluitzo nodig anders

over de werkinzet

Behoort betrokkene niet tot de groep kritische zorgmedewerkers dan blijft hij zij thuis tot een

dag nadat de klachten voorbij zijn De bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en besluit zo nodig
anders over de werkinzet

Bij elke progressie van de klachten van bovenstaande betrokkenen kritische of niet kritische

zorgmedewerkers in de eerste twee weken na terugkomstcq blootstelling tot hoesten koorts

en of benauwdheid moet betrokkene direct telefonisch contact opnemen metde huisarts om te

beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een test op het nieuwe coronavirus

gemdiceerd is Tevens wordt de bedrijfsarts verwittigd van de verandering in

gezondheidssituatie

2

3

4

5

6

De risicogebieden in Europa en daarbuiten zijn

• China inclusief Hong Kong en Macau

• Singapore
• Zuid Korea

Iran

3
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• de Noord ltaliaanse provincies Aosta vallei Piemont Lombardije Trentino Zuid Tirol Friuli

Julisch Venetie Veneto Emilia Romagna en Ligurie

Kijk voor de meest actuele update op deze website

‘‘Afhankelijk van de situatie kunnen ziekenhuizen kiezen voor een afwijkend beleid bijv wanneer de

capaciteit van de lokale zorg te zeer onder druk komt door personen met milde klachten direct naar huis

te sturen Indien zorgmedewerkers luchtwegklachten krijgen zonder koorts benauwdheid of algemeen
ziekzijn kan ervoor gekozen worden de betrokkene doorte laten werken en te testen op infectie door het

nieuwe coronavirus Het beleid wordtdaama vorm gegeven conform bovenstaande

E1NDE kopie protocol

Opmerkingen Hannelore

Uit het NVZ RIVM protocol begrijp ik dus dat

Zorgmedewerker die Hoogrisico contact is

zonder klachten kan werken

geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie krijgen ARBO arts en

thuis blijven
indien kritisch zorgmedewerker

o na tenminste 2 dagen klachten corona test

■ Negatief werk

Geen kritische zorgmedewerkers
o blijft thuis tot een dag nadat de klachten voorbij zijn niet testen

kritische en niet kritische medewerker

o in de eerste twee weken na terugkomstcq blootstelling klachten van hoesten koorts

en of benauwdheid Dus de casusdefinitie

■ bellen huisarts om te beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een

test op het nieuwe coronavirus geindiceerd is
■ Tevens wordt de bedrijfsarts verwittigd van de verandering in

gezondheidssituatie

Ik begrijp niet waarom in laatste rijtje de kritische medewerker staat want die moest al bij geringste
klachten verkoudheid bellen met ARBO

4
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■■@vggm nl] BEEE1

|@ggd groningen nl[^^^^^^H@ggd groningen nl]

10 2« |i I0 2»To @vggm nl1 m

10 2e [j 10 2e

10X28
10 2e H 10 2e

10 28 |l 10 2e

10X28

ggd @ggdzhz nlmm

©ggdzl nl]wL
Sggdru nl]

Tterivm nl]Cc

From

Sent Tue 3 17 2020 9 09 50 AM

Subject RE concept bericht

Received Tue 3 17 2020 9 09 59 AM

Goedemorgen collega s

De rol van de GGD verandert in de mitigatiefase Er vindt nu een verschuiving plaats van uitvoering diagnostiek door le lijn
huisartsen verpleeghuisartsen etc Laboratoria zijn dit al aan het uitrollen GGD en zijn aan het afschalen om te bemonsteren

Testen van zorgverleners vooral van huisartsen wordt nog opgepakt
In de le lijn zijn HAROP coordinatoren bezig om werk anders te gaan organiseren

De rol van de GGD zal zich meer moeten gaan richten infectiepreventie maatregelen door meer inzet van de Dl

Binnen GGD en gaat worden bekeken hoe GGD medewerkers ingezet kunnen worden in de zorg bij ziekenhuizen huisartsen etc

Voorstel tekst

ii i

Wie voIgt om te reageren

Groet

@vggm nl

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 09 32

Aan

10 2e R 10 28Van

0 28 10 2e GGD|@vggm nl @ggdhvb nl |
l@ggdhn nl

H@ggd groningen nl

|@ggdzhz nl |@ggdzhz nlm M
■

10 28l@ggdzl nl |@ggdzl nl

^B@ggdru nl

101 28 |@rivm nlCC m

Onderwerp RE concept bericht

Een mooie en duidelijke eerste opzet

Er is denk ik behoefte aan wat meer tekst bij het stukje over het testbeleid onder rol GGD rol IZB

• Verenso richtlijn geeft aan dat testen in verpleeghuizen door SO gedaan kan worden uitdagingen bij de logistieke

afstemming met laboratoria

• Keuzen voor het testen van zorgverleners wordt verschillend gemaakt bij verschillende GGD regio s welke zorgverleners
en wanneer wel of niet

• Testen risicogroepen is moeilijk af te bakenen bij ons in principe altijd in overleg met eigen huisarts

Met vriendelijke groet
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10 2e arts MPH

Arts Maatschappij en Gezondheid profiel Infectieziektebestrijding

Regionaal Arts Consulent RAC Clb regio Oost

Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde AIGT

Afdeling Infectieziektebestrijding VGGM

10» 2ST 088

10 2« @vggm nlE

W www vggm nl

rr
0iA

Gelderland Midden

00K IKZET MIJ INTEGEN

ANTIBIOTICARESISTENTIEV’ t a

daarwqrqtieoereenbetervan nl
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Verzonden dinsdag 17 maart 2020 09 15

Aan 10 2e GGD | 10 2e |@ggdzhz nl M [10 2e|@ggdhvb nl l@ggdzhz nl

[dhollandsnoorden nl

H@ggdzknl |
^m®£jvrnjrl

l@vggm jtI

|@ggd groningen nl |
■i@ggdzl nl

^wSggdru nl

m m 0

CC

Onderwerp concept bericht

Collega s

Bijgaand de opzet voor een concept bericht dat we vanmiddag naar de GGD en willen versturen ook zullen we dan

een rapport meesturen met surveillance gegeven op landelijk niveau uit Nivel en Oisiris

Ik probeer deze week te regelen dat elke GGD minstens 1 keer per week de surveillance gegevens ook krijgt uit de

Osiris data op niveua van de eigen GGD Daarnaast ben ik ook bezig om te zorgen dat er GGD en niet telkens

onvolledig ingevulde osisiris meldingen terug krijgen

Graag commentaar aanvullingen op dit berichtvoor 13 00 uur Ik maak het dan compleet dus nu nog niet

rondsturen aub

Ik ga nu naar een OMT en dan proberen we dit vanmiddag rond te sturen aan de GGD en

Werk ze maar weer

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd
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DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Gpenbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NQQRDEN

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kail vertrouwelijke informatie bevatten Als u niet de

geadresseerde bent verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te infonneren GGD Hollands Noorden is

niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail bericht of een te

late ontvangst daarvan GGD Hollands Noorden maakt gebruik van ZIWER oin veilig e mails te versturen en bestanden

uit te wisselen Lees meer over ZIVVER
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|@rivm nl] M5110 2® 10 2»To |@rivm nl]
rivmlili

From

Sent Mon 3 16 2020 4 59 43 PM

Subject FW Urgent zijn IC covid19 aantallen toch mogelijk via NICE

Mon 3 16 2020 4 59 43 PM

10 2e

Received

imaaeQQ2 emz

Ter info is nog niet binnen epi besproken

10 2»

10 2« 10 2» @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 56

|@rivm nlTo [jj m

10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject FW Urgent zijn IC covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

|@rivm nlCc

10 {2e10 2« l 5 amsterdamumc nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 28

5 rivm nl

M@amsterdamumc nl

To

^^0^amsterdamumcnl
amsterdamumc nb

10 2eCc

| 5 amsterdamumc nlm m

j aJumcutrecht nl |@rivm nl | 5 rivm nlm uj m 0

10 2e @rivm nlm

Subject RE Urgent zijn IC covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

Hi 10 2e

We zijn jullie niet vergeten Al vanaf eind vorige week werken we bij NICE keihard om de corona epidemie op de IC in kaart te

brengen De ICs lijken goed te registreren want de hele dag door zie ik updates
OP dit moment staat achter de login pagina actuele informatie over het aantal cumulatief gemelde en actuele covidl9 patienten

op de IC
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Natiouale intensive C are Evaluatic

• MCE Online ’2 info 2’stichting ruce nl C Logout keircr

Extra registratie i v m COVID 19 uitbraak

Ten benoeve van net monitoren van net aantal iC opnamen met een COVID 19 mfectieop Neoenanose iC s vragen aij

spoedg mogelijk aan re meWen via net onderstaande formuher De COVID 19 infee tie tJien niertxj bevestigd te zip mda

opnamenummer atimno en 1C opnamedatum or mdten u net NICE opnamenummef niei kuni achtematen de geboorted

van demografte en unxomsren van ceze panemen is net ook van oeiang cat u ce oi oenotenee i tDS records zo srvei m

de mevAsOneven op de noogle twuden van de wortgang en Oeemdiging van Oeze registrar Meet u nog vragen heW

intofgstlchtiog nice nl

Ais mensen meet gegevens Ainen veizameien is net goed om aan te stolen t»j net imuanef van de WHO om over COVil

nouden Deze gesianaaafoseerae vragenupt nan u dovmtoaden va de voigenoe sne Deze vragemgsi meet met naar ni

METC AVG gefleew women met ce WHO via Banc tghn org

Totaai aantal CovkM9 patienten vandaag in de Nederlandse ICUs 9«en ortstagdatum bekendi Si

Toiaal aantal ICs met tenminsle een Covkt 19 patient op Oil moment 32

Totaai cumuiatieri aantal geregistreeroe covw 19 opnamen voor inv »C 20

Totaai cumulate aantal aangemette CovmM9 opnamen in Nedenancse iCUs 10

Totaai aantal CovMM S opnamen met fatale a^oop op de «C 7

Overzicht opnames waarbij COVID 19 is vasfsesield binnen uw IC

Opname loevoegen

Geboortecaium Opnamecatum Ontsiagdatum omsiagbestemming

WE hopen deze info plus een aantal grafieken met verloop over detijd over morgen op het algemene deel van de website te

plaatsen
De volgende stap die we dan wellicht gaan zetten is om deze info per IC en of regio beschikbaar te maken Dit zal in eerste

instantie weer achter een login moeten maar dan verzinnen we vast iets om ook jullie daar een update van te geven Daar moet

dan wel toestemming door de ICs voor gegeven worden dus dat moet ik nog even afkaarten met bestuur

En de programmeurs moeten niet omvallen want die zijn ook heel hard aan het werk

Dus ja er komt relevante informatie beschikbaar een dezer dagen Hopelijk helpt het

Groet

10 2a

PS ik ben bereikbaar op 00 10 2e

10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 07

Amsterdam umc nlTo

Amsterdam umc nl10 2«amsterdamumc nbCc

^[@amsterdamumc nlm

j@umcutrecht rl | S rivm nl |@rivm nl[TO

10 2e @rivm nlm
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Subject Urgent zijn 1C covidl9 aantallen toch mogelijk via NICE

10 2eBeste

Een week geleden had je ons teruggeschreven
Als jij heel andere ideeen hebt en vooral ook argumenten die we nu tegen ICs zouden moeten gebruiken om ze wel te mogen

lastig vallen dan hoor ik ze graag

Morgenochtend dinsdag is er weer een Outbreak management team overleg op het RIVM met op de agenda
• Hoe kunnen we zicht krijgen op patienten op de IC O a aantallen en uitkomsten van deze opnames en zo

mogelijk zaken als leeftijd ligduur etc

Er is een sterke behoefte aan cijfers die we nu niet hebben

Denk jij dat we via jou jullie en via NICE toch iets geregeld zouden kunnen krijgen
Vanuit meerdere hoeken is er behoefte aan deze overzichten en ik neem aan dat zelfs vanuit IC personeel er

behoefte zal zijn om dagelijks landelijke en of regionale cijfers te kunnen vinden op b v de RIVM website

Of weet jij van andere initiatieven of methodes die nu lopen zodat we aan cijfers en info kunnen komen

We horen graag wat jij denkt en of we zouden graag telefonisch met je verder brainstormen

Me^nendelijke groeten
ook namensf10 2e 10 2e

s

Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

P OEox 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel

fax |
pi |@iTV~m nl

http www rivm nl

^^^^^@ameterdamumc nl1D 2eFrom

Sent maandag 9 maart 2020 15 37

E@umcutrechtnl

amsterdamumc nl

l@amsterdamumc nl B

10 2e

|@rivm nl

Subject RE covidl9

Beste 10 2e

SARI surveillance

De link die^^gemaakt heeft en die

aangeleverd en door ons ingelezen dan moet dit voor jullie SARI overzicht zichtbaar worden De drie ziekenhuizen die wekelijks
aanleveren komen op die manier in jullie overzichten beschikbaar Let dus wel op dat we nu even geen datasets importeren

vanwege het maken van de concept rapporten Ik verwacht dat er eind volgende week weer datasets ingelezen gaan worden

Vanaf 1 mei zal de database weer 2 3 weken bevroren zijn omdat dan de definitieve jaarrapporten worden gemaakt

nu bij jullie gebruikt wordt iedere nacht geupdate Dus als er datasets zijn10 2e

Surveillance aantal covid patienten op IC

Wij verwachten niet dat het aantal Covid patienten op de IC heel volledig worden aangeleverd Misschien ben ik te pessimistisch
over de bereidheid tot melden bij NICE maar op dit moment zijn er slechts 7 Covid patienten aangemeld en mis ik in ieder geval
een aantal ziekenhuizen die wel in de media genoemd zijn als dat ze patienten op de IC hadden opgenomen Het is druk op de ICs

en dit heeft geen topprioriteit bij iedereen Uiteindelijk willen we natuurlijk de registratie wel juist en volledig krijgen

Bij nader inzien lijkt het ons daarom op dit moment weinig zinvol om elkaar NICE en RIVM op wekelijkse basis op de hoogte te

stellen van het aantal corona patienten per ziekenhuis Het is nu erg druk op veel ICs en mensen worden chagrijnig als we ze nu

gaan bellen of de registratie wel klopt zonder dat wij direct kunnen aangeven waarom dat op dit moment zo belangrijk is
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Daarnaast levert het ons zelf ook veel werk op We willen daarom over enige tijd in de zomer de ziekenhuizen een overzicht

sturen van welke patienten via de reguliere MDS aanlevering als virale pneumonie zijn aangeleverd en welke ze via het

webformulier hebben aangeleverd als Corona patient otn zo te controleren of er toch nog corona aanleveringen zijn gemist Voor

de retrospectieve analyses hopen we dan wel te beschikken over een juiste en complete registratie

Als jij heel andere ideeen hebt en vooral ook argumenten die we nu tegen ICs zouden moeten gebruiken om ze wel te mogen

lastig vallen dan hoor ik ze graag

Groet

10 2e

10 2e 10 2e £ rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 17 05

cj| n ^ I n 1 fm n MipM

Subject RE covidl9

Hoi 1D 2e

Bedankt voor je mail van woendag en excuses voor deze vertraging in ons uitgebreidere antwoord ik wilde even heel goed
checken wat we allemaal binnenkrijgen voor de Covid 19 surveillance maar de betrokken collegas zijn soms wat lastig te spreken

want ontzettend druk

Jouw jullie voorstellen frequenter data aanleveren door ziekenhuizen aan NICE dus ook frequenter SARI data alsook specifiek het

aantal Covid patienten zouden voor ons heel waardevol zijn We zouden graag aanvulling krijgen via jullie over het aantal Covid

patienten op de 1C

Wat wij via andere kanalen ontvangen betreffende 1C patienten

Vanwege de meldingsplicht krijgen wij dagelijks patienten details gemeld ongeacht waar ze ontdekt zijn Nu nog half handmatig
vanaf maandag volledig geautomatiseerd via de meldingswebsite Ten tijde van de melding wordt nagevraagd of een patient op de

1C ligt heeft gelegen Maar dit is waarschijnlijk niet compleet als 1C opname na melding gebeurd zal de melding waarschijnlijk lang

niet altijd aangevuld worden met die informatie Ter info vind je attached de vragenlijst voor COVID 19 meldingen Hij is al iets

verouderd omdat vanaf nu of komende maandag alleen nog bevestigde gevallen meldingsplichtig zijn verdachte gevallen niet

meer

SARI surveillance

Wij hebben zeker wat aan de data via de link die^Qhad gemaakt ^Qhad de link inmiddels inderdaad al hersteld en^^^^Q zij

was ook mee naar het overleg bij jullie is deze week bezig geweest om hem voor ons te ontsluiten Het was technisch nog wat

ingewikkeld en ze was is hier nog druk mee bezig omdat het voor ons ook prioriteit heeft al gingen we nog uit van een flinke

vertraging in de SARI data die via de link binnen zou komen Als enkele ziekenhuizen bereid zijn om frequenter wekelijks aan jullie
te melden en die link dus steeds meer real time gegevens bevat dan is dat voor de surveillance echt heel erg goed Zelfs al zijn het

zoals jij zegt 3 van de ziekenhuizen en niet alle frequenter zullen leveren En ook zelfs als jullie systeem de komende twee weken

bevroren is ivm rapportage

Surveillance aantal covid patienten op 1C

Jouw tweede voorstel dat ziekenhuizen het aantal Covid 19 1C opnames aan jullie doorgeven zou voor ons zeer interessant zijn en

we zouden zeer graag van jullie wekelijks getallen ontvangen Dit omdat we dus verwachten dat in onze Covid meldingen info over

1C opname niet altijd compleet zal zijn Terwijl die aantaleen voor monitoring info naar ministerie en voor beleid essentieel zijn

Wij zouden enorm geholpen zijn als we weten hoeveel mensen met Covid 19 op de 1C liggen en darmee doorberekend welk van

de meldingen dat dan betreft mochten we de leverende ziekenhuizen ook duidelijk kunnen duiden in zowel de NICE als in de

meldingen data hoe de leeftijdsverdeling is en als het kan liefst ook informatie over het aantal met en zonder onderliggend lijden
het is cruciaal om te weten liggen op de 1C ook jongeren en volwassenen met covid 19 of betreft het vnl ouderen met chronische

aandoeningen Ik neem aan dat het geen doen is om ook te turven welke soorten onderliggend lijden het betreft
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Deze aantallen zijn niet alleen relevant voor de huidige monitoring en duiding van de epidemie maar ook zoals jij schrijft voor

later retrospectief onderzoek dat we kunnen zien terugrekenen welk aandeel van SARI op IC s voor rekening van Covid komt

Naast de meldingsplicht begint maandag de labsurveillance voor covid diagnoses dit dekt geloof ik een groot deel van Nederland

alsook de surveillance van griep achtig ziektebeeld bij de huisarts beide systemen ken je ook uit onze gezamenlijke manuscripten

De ILI data is inclusief data over bemonstering waar testen op coronavirus aan toe is gevoegd Dit dekt rond 1 van Nederland

Hiernaast zou een beter vollediger zicht op de aantallen covid patienten op de 1C zou zeker waardevol zijn

We horen graag van je of jouw jullie plannen door zullen zetten welke getallen we zouden kunnen monitoreng iclusief de

vergelijking van de meldingen in ons systeem met de NICE covid cases

Met vriendelijke groeten ook namensj^^^

I HiD

Centre for Infectious Disease Control Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

P O Box 1 internal 75

3720 BA Bilthoven the Netherlands

tel
rn

fax

| i rival ill

http www rivm nl

10 2eFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 15 41

o ■ Sj^amstei^nnumcjTl
c ^^^@amsterdamumc1nj

^@umcutrecht nl i~J J@hvm nl 7|

10 2b

10 2» E
10 f2 @rivm nl

Subject RE covidl9

dit klinkt allemaal heel goed we zouden heel graag willen monitoren met NICE data SARI en zoals

jij voorstelt als het kan ook zeer graag het aantal COVID patienten en dat vergelijken met wat bij binnenkrijgen via

andere kanalen Ik check bij Wim en m n collegas wat dat allemaal precies is qua kanalen

10 2aHoi

hebben onlangs naar de NICE RIVM koppeling gekeken en een eerste poging gedaan tot inlezen

data Dit gaan we deze week nog bespreken

10 2een

Ik overleg nog en kom gauw bij je terug

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @amsterdamumc nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 14 39

^^^^^^j@amsterdamumc nl

g@umcutrecht nl

^^^@amsterdarnumcinl
|@amsterdamumcTnl 7B

10 2e nr

10 2e

Subject covid 19

Hi 10 2e

We hebben de NICE deelnemers gevraagd om frequenter lx per week data aan te leveren ivm griepseizoen en de Corona

epidemie Tot nu toe hebben 3 ziekenhuizen gezegd dat ze dit willen doen maar misschien komen er nog bij Wei is het lastige dat
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komende 2 weken de DB bevroren is vanwege het genereren van de concept jaarrapporten Hebben jullie wat aan deze data via

de ontsluiting die^^Qin het verleden heeft gemaakt die link die je had gemaakt werkte niet meer vanwege aanpassinge op

de DB maar is deze inmiddels hersteld of makkelijk te herstellen

Daarnaast is er gisteren een mailing vanuit NICE uitgegaan om Covid 19 patienten aan te melden via een beveiligde website We

weten alleen een NICE opnamenummer en hopelijk voigt snel de MDS gegevens om meer inzicht in demografie etc van deze

patienten te hebben Op deze manier kunnen we deze patientegroep ook achteraf selecteren en analyseren Immers de APACHE

opnamereden is niet onderscheidend van andere SARI en zal bij bijna iedereen virale pneumonie zijn

Hebben jullie via andere kanalen ook zicht op hoeveel COVID19 patienten er in welk ziekenhuis liggen Is het in dat geval een idee

om onze bronnen wekelijks naast elkaar te leggen in termen van IC ZH X heeft N patienten op de 1C Als jullie weten dat er

op een 1C n patienten liggen maar die zijn bij ons niet aangemeld dan kunnen we contact opnemen met dat ziekenhuis om het na

te vragen zodat onze registratie zo volledig mogelijk is en jullie die straks ook weer kunnen analyseren ind de ernst van ziekte

scores uit NICE We wisselen geen patientinfo uit vanwege AVG

Wat denk jij ervan Nuttig en haalbaar of niet

Groeten

10 2a

ft Amsterdam UITIC
Universltalr Medische Centra

10X23 10 2eI 10 2e10 2«

Department of Medical informatics

Amsterdam Public Health research institute

Location AMCJJ1b 115 | Metbergdreef 15 1105AZ Amsterdam

T 31 | E ■iiaieaamsterdamumc nl

www amsterdamumc nl | www stichting nice nl I www amc nl healthinformatics

10 2eMy email adress has changed Please use 5 amsterdamumc nl The old adress will be outdated

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bericht onterecbt ontvangt wordt u verzocht de inhoud te

verwijderen en de afzender direct te informeren Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk zander toestemming van de afzender te gebruiken ofte verspreiden

VUmc disclaimer www vomc ni disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disciaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RiVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het efektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To l IHDM@rivm nllH

From

Sent

Subject
Received

LCI webredactie

Thur 3 12 2020 4 07 44 PM

FW TEST Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 07 45 PM

10 2eHoi

Hierbij de testversie

Een vraagje over het derde punt in de paragraaf Maatregelen gericht op het algemene publiek
We hadden hier wat twijfels of de omschrijven over het basis en middelbaar onderwijs en MBO die gewoon door

gaan nu gaat over bijeenkomsten op die scholen of over het onderwijs lesgeven zelf De onduidelijkheid zat m in

de zin ervoor die over universiteiten en hogescholen gaat Beetje lastig uit te leggen anders kijken we even als je

straks het infact hebt doorgelopen WMisschien ligt het namelijk aan ons

mo

Groeten

Laura

From RIVM Lab lnfact 0@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 12 maart 2020 17 03

To LCI webredactie j
Subject TEST Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

I0 2e |@rivm nl

uni

I0 2e10K20
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

11 0
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l0 2e

H 1
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To [aifeDM@rivm nl1H

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 6 2020 9 29 41 AM

beleid na contact

Fri 3 6 2020 9 29 47 AM

Jij nu natuurlijk ook in OMT

Ik heb een vraag over het beleid voor huisartsen na contact met coronapatient We kregen gisteravond van de GGD bericht na

contact zou je 2 weken thuis moeten blijven

Klopt dat Ik neem aan een onbeschermd contact

En zo ja thuis blijven zonder klachten

Of werken tot je klachten hebt

Of zou je hulpverleners niet laagdrempelig testen

10 2e

— Dit Bericht kail informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het

Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade vanwelke aard ook die verband

lioudt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden vail berichten This message may contain information that is

not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform die sender and delete the message The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electr onic transmission of messages
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To lamm nll MMI @anton iusziekenhui_s nl]

H@rivm nl]

m

10 2eI@rivm nl1 m M m

10 2e|@umcutrecht nl] l@lumc nlj @lumc nl]
10 2e 10 2alamsterdamumc nll l@amsterdamumc nl]

|@erasmusmc nl]
|@ roc he corny |@roche com]m

|@erasmusmc nl|
10 g«From

Sent Tue 3 31 2020 12 21 45 PM

Subject RE testcapacitelt BVOII testen zorgmedewerkers eerste inzichten

Received Tue 3 31 2020 12 22 06 PM

Beste alien

Graag jullie aandacht voor het volgende niet zo zeer naar aanleiding van de mail van Judy maar in algemene zin

Er gaan grote hoeveelheden mailwisselingen heen en weer naar grote groepen geadresseerden waaronder in een aantal gevallen
ook en ik zelf

Wij draaien vanuit Diagned mee in de Taskforce diagnostiek en blijven in die hoedanigheid graag de informatie ontvangen die voor

ons bestemd is

Van sommige mails vraag ik mij echter af of het noodzakelijk is dat wij deze krijgen

Indachtig en vooruitlopend op de nog teformaliseren afspraken over vertrouwelijkheid doen wij niet met deze informatie maar

het is zuiverder en beter voor ons allemaal als we gevoelige gegevens uitsluitend delen met degenen die deze daadwerkelijk

nodig hebben

10 2eMijn vraag is dan ook om bij mailwisseling steeds kritisch te kijken wie worden in gekopieerd en

mee te nemen in mails die vanuit onze positie bezien concurrentiegevoelige en of vertrouwelijke gegevens kunnen bevatten

|en mij in iedergeval niet

Dank en groet

10 2e

»

Schutjens ♦ De Bruin

T070liMfe51

10 2e 1Q 2e

10 2»

10 2e

10 2e 10 2e 1O 20 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Oubbel

10 2s
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10 26

10 2e

Dubbel
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10 2e

10 2e

10 2«To @rivm nl] rivm nl] [@rivm nljm

From

Sent Tue 3 31 2020 3 03 06 PM

Subject FW testcapaciteit BVO testen zorgmedewerkers eerste inzichten

Received

Nivel surveillance weekdata JMF 2Q2QQ331 xlsx

Tue 3 31 2020 3 03 08 PM

10 2eVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 16 14

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2«|@rivm nl |@rivm nl

l@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Onderwerp FW testcapaciteit BVO testen zorgmedewerkers eerste inzichten

CC

Vanuit de Landelijke Coordinatiestructuur Testcapaciteit LCT lopen diverse initiatieven om de testcapaciteit in NL

op te schalen

Kernvraag hierbij is natuurlijk wat is de gewenste testcapaciteit

Hierover is advies van het RIVM nodig Ik begrijp dat er al door EPI wordt gerekend en ook door^^^ data scientist

van de NVMM PAMM jullie hebben neem ik aan al contact met elkaar

Concreet verzoek onder grote politieke druk van de LCT aan RIVM is of RIVM deze week met cijfers kan komen

over

« de verwachte vraag naar moleculaire testen met het veranderde testbeleid per dag of week

• een overzicht over hoe dit zich naar verwachting over de tijd zal ontwikkelen

• de verwachte vraag naar serologische testen ook over de tijd
• het effect van serologisch testen op de gewenste moleculaire testcapaciteit
• gewenste testcapaciteit bij mogelijke andere scenario s

^^^^]@pamm nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 50

Aan

10 2eVan

E10 2e 10 2e 10 2e|@antoniusziekenhuis nl |@rivm nl

|@rivm nl

|@amsterdamumc nl |

umcutrecht nl ^^P
l@schutjensdebruin nl

lumc nl

B@erasmusmc nl

m 0

|@roche com

Onderwerp testcapaciteit BVO testen zorgmedewerkers eerste inzichten

Dag alien

Naar aanleiding van onze vergadering vorige week in de bijlage ook eea uitgezocht op basis van het aantal zorgmedewerkers wat ik

jullie eerder vandaag stuurde en de data die ik van NIVEL heb ontvangen In de draaitabellen

kan je zelf invoeren hoeveel corona patienten we verwachten

en de testcapaciteit bijvoorbeeld van BVO 2500 per dag 5 dagen week

vervolgens worden op basis van NIVEL data per week over influenza achtig ziektebeeld IAZ acute infectie bovenste luchtwegen

R74 of cluster van acute respiratoire infectie ARI zie verschillende tabbladen

met een correctiefactor omdat slechts 1 5 met klachten naar de huisarts gaat

getoond hoeveel absoluut zorgmedewerkers normaal klachten zou hebben

getoond hoeveel zorgmedewerkers klachten zouden hebben normaal corona

» met een kleurschaal aangegeven of dat binnen de testcapaciteit valt

10 2aMet dank aan van NIVEL voor de gegevens10 {2e en

Met vriendelijke groet

Eli]T 31 0 88 a {10 2e |@pamm nl | PAMM nl
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nMiMfeDBTo @pamm nl] [ IfeDl ■i@rivm nll

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 29 2020 1 05 02 PM

RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst
Sun 3 29 2020 1 05 30 PM

Dank voor het rekenwerk Misschien kun je dittoevoegen aan het document dat ik zo jullie kant op doe toekomen

10 2 10 2e |@pamm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 03

|@rivm nl Vossen A C T M MM \
Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

10 2« 10 2e 10 2e |@lumc nlTo

Dag 10 2»

In de bijlage de huidige capaciteit zo goed mogelijk in beeld voor en na opschaling met weekstaat info gebruikt bij labs die geen

gegevens hebben ingestuurd Onderaan staat nog rijen met laboratoria waar we helemaal geen numerieke info van hebben Een

reeel optimistische schatting komt uit op 15000 testen dag na opschaling daar komen dan nog de getallen bij van de labs

onderaan waar we niets van weten

Als PAMM nu zegt dat we xx testen kunnen doen weten jullie dan hoe dat verdeeld is over de verschillende systemen die we

hebben en wat de getallen zijn als de reagentia materialen van 1 van de systemen niet beschikbaar is Is dat het detailniveau dat

je zou moeten willen als taskforce zo ja dan is het misschien goed om dat ook goed in de excel kwijt te kunnen

Overigens en vertrouwelijk bij ons valideren de analisten de PCR curve en overleggen met de moleculair bioloog indien nodig en

de testen worden dan automatisch doorgestuurd voor zover ik begrijp de lijsten werden veel te lang om anders door te bellen

nb mogen de gegevens zoals in bijlage naar de volledige taskforce Ik weet niet wat is afgesproken qua wat met wie te delen

Met vriendelijke groet

m m

^^MOISS^BffBSrE Mlimaaifiipamm nl | PAMM nl

Dc Run 6250 | 5504 DL Veldbovco

Post bus 2 | 5500 AA Veldhoven

Laboratoria pathologic
cn medisehe microbiologic

P MM

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e

1Q 2e 10 2e

10 2e 10 26

Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2e

10 29

0 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 126

1Q 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2» 10 2e

10 2a 10 2e 101 2

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2S

0 2e

10 126

10 2e

10 2e
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10 2e

1° 2e

10 2»To @rivm nl] vm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 29 2020 7 30 21 AM

RE Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden
Sun 3 29 2020 7 30 21 AM

Hoi

Ik zag dat ze het gisteren al gestuurd had jammer want ik had gistermiddag wel tijd moet nu voor ECDC en OMT

Oandere vraaq ad slag
heeft al uitgebreid lit onderzoek gedaan zijn we ah afronden mbt kinetiek die van belang is voor keuze

testen IK weet niet welk lit onderzoek^bedoeld
Ik probeer er naar te kijken vandaag

10 2e

Gr 10 2»

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 09 27

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject FW Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden

|@rivm nlTo

^heeft op verzoek van VWS klein documentje gemaakt over verschillende testen Dit moet verder uitgewerkt
worden

Kunnen wij dit samen met^^€n EMC doen Zij biedt hierbij hulp aan van AIOS tbv literatuur onderzoek

Onderbouwd standpunt moet ook ingenomen worden tav welke test voor welke groep nuttig is Concreet maken

welke test voor welke groep voor welk doel nuttig is zodta het gekoppeld kan worden aan testbeleid en aantal

testen dat nodig is van een bepaalde soort Dus op niveau van x aantal testen van type x zijn nodig tbv x doel

Aantal testen kunnen we wellicht niet inschatten maar omschrijf dan die parameter zodat mogelijk bv McKinzie dat

in kan vullen

Dit moeten we mi beschikbaar hebben tijdens OMT

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2b

Dubbe
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10 2»To @rivm nl] ■iiaiHSM

S^ravbrabantmwn nl]

■BEBI@ambulancezorg nl]

irivm nl

1° ZeCc Hl@ravbrabantmwn nri

©stjansdal nl] BBEj
|@ambulanceamsterdam nlj

m

10 2eFrom

Sent Sun 3 1 2020 10 06 27 PM

Subject toename telefoontjes meldkamer ambulancezorg
Received Sun 3 1 2020 10 07 13 PM

10 2een

Vandaag vanavond ontving ik vanuit verschillende meldkamers ambulancezorg MKA het bericht dat ze overspoeld worden met

telefoontjes over het coronavirus COVID 19 Dit komt mede doordat huisartsen contact zoeken met de GGD artsen en dit buiten

kantooruren via de MKA verloopt En omdat de huisartsenposten de aantallen verontrustende burgers die bellen niet aankunnen

en de burgers daar lang in de wacht staan waardoor een deel van die burgers toch 112 gaat bellen Dit heeft begrijpelijkerwijs

negatieve impact op de bereikbaarheid van 112 voor andere zorgvragers met niet corona of COVID 19 gerelateerde vragen Denk

bijvoorbeeld aan verkeersongevallen en mensen met hart of neurologische klachten

Hierover is afgelopen donderdag in het OMT ook al gesproken en door ons het voorstel ingebracht om een landelijktriagenummer
in te gaan stellen om daarmee te voorkomen dat de lijnen bij huisartsen en MKA s overbelast raken Zover ons bekend is er nog

niet definitief besloten om ditte gaan operationaliseren Gezien de huidige ontwikkelingen willen wij met klem aandacht vragen

hiervoor

Het landelijke nummer 0800 1351 is gedeeld met alle RAV s

Met vriendelijke groet

10 2e

AMBULANCEZORG

NEDERLAND

T van Duin MSc Trudie Ambulancezorg Nederland

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 20

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

10 2e I0 [2e31 0 88 | 31 0 88 |

l@ambulancezora nl www ambulancezorq nl10 2e
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To irivm nl]

|@nhg org]

H

Cc

From

Sent Sun 3 1 2020 2 54 35 PM

Subject Re Aanpassing casusdefinitie COVID 19 Noord Italie

Received Sun 3 1 2020 2 54 45 PM

Beste|
Zojuist vemeem ik via de media dat de casusdefinitie is gewijzigd
Waarom zijn wij iliet direct geinformeerd
Ik scliat in dat er weinig finisarisen naar de TV xitten te kijken

10 26

Kini je ons Infomieren over de juiste casusdefinitie

Dan kiumen we de fiuisaitsen zsm infonneren

Dank en groet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPfione

Op 28 feb 2020 om 16 30 heeft |@iivm nl het volgende gescfireven10 2e 10 2»

Beste collega s

Vanwege de toename van het aantal patienten en de importcases in Nederland is de casusdefinitie voor

Noord Italie uitgebreid naar de provincies Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte zie

onderstaand Lab inf@ctbericht Deze berichten zijn vertrouwelijk dus svp niet integraal doorsturen

Wei kunnen jullie je desgewenst vanuit de NHG en LHV op deze berichtenservice abonneren

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Post bus 1

3720 BA Bilthoven

Tel 030

Fax 030

10 2s

10 2e

From RIVM Lab lnfact ^ 5 nieuwsbrieven rivm nl

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 28

|@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

10 2e 10 2eTo

Bekiik online
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Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 februari 2020

Dit is een gecombineerd S@ 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerstetwee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdeflnitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht
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Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betrett een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis in Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

rondom deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefinitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden metwijdverspreide transmissie

Daarnaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen
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Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transm issie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waaibij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daamaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialismen in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat haar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om uit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratoria op korte
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termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verderwel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groepA bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS ofbijde medisch microbiologische

laboratoria die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronder de regionale

opschalingslaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirische therapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronder de regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van
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confirmatie

Behandeling van COVID 19

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld In

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door n vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een atweglng maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVR van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM ge instrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummerte vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

t0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

10 2e

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Wiltu uwe mailadres wijzigen ofu aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvitfN@rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Service

10 2eU ontvangt deze e mail op hetmailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden I Wiizig voorkeuren I Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To jlumc nl ©lumc nl]

|@amsterdamumc nl[ |UgttpH@amsterdamumc nl]
5 antoniusziekenhuis nl[ |n^^^Bl an aniuszieks ihuis nl]

@erasmusmc nl]

10X26Cc @rivrn ril133
10 2sinvmm nll i@nvmm nl]

101 29l@erasmusmc nlfl
From

Sent

10 2e

Sat 3 21 2020 5 00 26 PM

Subject Re concept mail en excel uitvraag NVMM leden

Received Sat 3 21 2020 5 00 33 PM

Wat mij betreft is de uitvraag duidelijk en de onderbouwing in de brief helder Ik denk dag liet wel goed is om het

rekemuodel te gaan delen daar is immers liiets geheiin aan en we staan altijd open voor constmctieve snliggesties ter

verbetering

Gr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 mrt 2020 om 17 36 lieeft

geschreven

10 2el l@lnmc nl 10 2e @lnmc nl het volgende

Ik stuur hierbij toch nog maar even de brief met wat aanvullingen en de excel

Voor wie tijd heeft om er nog 1 keer naar te kijken Is dit zo logisch En overtuigend Moeten we later nog meer

zeggen wat ons model precies inhoudt

Als jullie akkoord zijn of niet reageren zal ik straks de track changes weghalen en de brief excel aan de leden laten

versturen

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 00 44

10 29 N 10 29 10 129 | NVMM|@amsterdamumc nl ^2@nvmm nl Vossen A C T M

^|@ umcutrecht nl

To

MM | 10 2e 101 29|@lumc nl

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

|@antoniusziekenhuis nl

Besten

Ik snap dat deze vragen systematisch voor model uitgezet moeten worden Vanwege de betrokkenheid

van RIVM in Taskforce zou ik graag in schrijven vermeld willen hebben dat RIVM een groot deel van de

informatie in kader van uitrol van COVID 19 diagnostiek al heeft verzameld Maar dat in kader van

systematische inventarisatie voor rekenmodel deze en aanvullende informatie opnieuw gevraagd wordt

Zie bijgevoegde versie Ik neem aan dat RIVM IDS onder de medisch diagnostische laboratoria

geschaard wordt Bij adressering via NVMM kan ervoor gezorgd worden dat ook de niet arts

microbiologen deze vragen in cc krijgen waaronder de MMMers en andere leden die soms een cruciale

rol in het laboratorium spelen

Bij de Excel vragenlijst kan er in kader van COVID 19 diagnostiek een vraag toegevoegd worden Heeft

uw laboratorium afspraken met een of meer GGD en in uw regio voor het uitvoeren van COVID 19

diagnostiek en zo ja welke Zodat deze cruciale dienstverlening verzekerd kan worden

Met vriendelijke groeten

10 29

10 2e 10 2e |@amsterdamumc nlFrom
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Sent vrijdag 20 maart 2020 22 13

1 NVMM |
l@antoniusziekenhuis nl

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

10 2e | 10 2»|@nvmm nl ^ aHumcml

l@umcutrecht nl

|@rivm nlTo m

RT m

Beste daarom stond je er ook bij dus helemaal goed Ik heb de opmerkingen van^^Jen^^^geaccepteerd
de opmerkingen vind ik lastig en vanwege de haast ga ik die denk ik niet benoemen

Ik heb de doelstellingen erin gezet en daarna een deel originele tekst eruit gehaald

De tekst moet via de NVMM verstuurd worden dus ik laat de finale versie graag bij Ann en jou

Met vriendelijke groet
10 2»

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

image001 jpg

image002 png

10 2sI10 2e

Directoraat Inkoo

LocatieAMCjJKQ
T

Afw ezi gMiMfyl
www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

|amc uva nl10 2e

| NVMM |10 2e 10 2e @nvmm nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 20 32

Aan 10 {2e I0 2el@lumc nl

|@antoniusziekenhuis nl
^B@amsterdamumc nl

l@umcutrecht nl

l@rivm nl

| NVMM |
Onderwerp FW concept mail en excel uitvraag NVMM leden

10 2e |@nvmm nlCC

Bests 10 2e

Ik ben zo vrij te reageren

Ik zou misschien nog wel wat meer inleiding geven omdat niet overal de beperkte leverbaarheid gevoeld wordt

concrete voorbeelden Misschien een stuk uit de bijlage erin doelstelling met die 5 punten Ook zou ik de namen

van de leden van de taskforce duidelijk noemen En dat de opdracht van OMT komt

Vraag eventueel nog een bianco AM mee te lezen

Mij is verder niet meteen duidelijk maar dat kan aan mij liggen

reguliere diagnostiek vs basale verbruik Er wordt niet gevraagd naar hoeveel kun wil je nog afschalen of wat is de

absolute ondergrens voor reguliere diagnostiek Of wil je je daar niet mee bemoeien en is het op eigen

verantwoordelijkheid ingeschatte behoefte Het moet in iedergeval wel duidelijk zijn wat bedoeld wordt met het

basale verbruik

verbruik door research moet daar iets over gezegd ik kijk maar even naar de apps van Alex om kritiek voor te zijn

Eerste vraag in Excel is overigens een heel goede

10 2e
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10 2e |l@nvmm nl

0610 2e030 10 2e

image003 jpg

10 2« 10 2S @amsterdamumc nlVan

Verzonden Friday March 20 2020 6 29 31 PM

Aan 10 2e10 2eK@rivm nl j
B@antoniusziekenhuis nl ]
^[@umcutrecht nl Secretariaat | NVMM |

Onderwerp concept mail en excel uitvraag NVMM leden

|@rivm nl |@lumc nl J
|@antoniusziekenhuis nl

l@lumc nl

B@umcutrecht nl10 2»

10 2e @nvmm nl

Bijgaan mijn voorstel voor de email richting NVMM leden er zit mogelijk veel inleiding in maar ik weet nog niet welke

informatie ze hebben gehad Verbeter me gerust

Met vriendelijke groet
10 2e

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

image001 jpg

image002 png

10 126I1Q 2e

Di rectoraat Inkoop

lilirWH^i Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

@amc uva nl

Locatie AMC I

T 020 BiMIWg

www amsteraamurnc riI I www vumc nl www amc nl

i

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dft bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

cVragenlijstNVMM model RS Av xlsx

cVoorstel uitvraag NVMM rekemnodel v2_AMeij_AV docx

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt u

verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren Het Universitair K4edisch Centrum Utrecht is een

publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de WH W Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en staat geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel voor Midden Nederland ondernr 30244197

Denk s v p aan het milieu voor u deze e mail afdrukt
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This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee Ifyou receive this message unintentionally please do not use the

contents but notify the senderimmediately by return e mail University AMedical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of

Commerce for Mdden Nederland under no 30244197

Please consider the environment before printing this e mail



373401

To @lumc nl[
B@rwmm nl]

|@lumc nl] MEE
l@antoniusziekenhuis nll

@erasmusmc nl

MItpM@rivm nl1

■l@antoniusziekenhuis nl]
Miami @erasmusmc nl]

10X26lpEI@nvmm nll

J@umcu trechtnlfj 10 2eHjmcutrecht nl]

n@nvmm nl]Cc invmm nll m

From

Sent

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

Received

0

Sat 3 21 2020 4 46 40 PM

Sat 3 21 2020 4 46 51 PM

We hebben in principe gedefinieerd wat de kritieke producten zijn Ik denk dat we daar mogelijk wekelijks over kunnen

communiceren naar de contactpersoon die ze opgeven daar wilde ik een list server van maken

Met vriendelijke groet
10 2a

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

ft Amsterdam UITIC
Universitair Medische Centra

10 2»I10X29
Directoraat Inkoo

Locatie AMC I IfM

T QZCHl ff_
Afw

www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Same uva nl10 2e

10 2e @lumc nl d 10 2e @lumc nlVan

Verzonden zaterdag 21 maart 2020 17 36

Aan 10 2e 10 2e|@rivm nl

|@antoniusziekenhuis nl

CC [gm£Q]@ nvmm nl

Onderwerp RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

|@ a msterdamumc nl

|@umcutrecht nl

|@nvmm nl

|@erasmusmc nl10 2a

Ik stuur hierbij toch nog maar even de brief met wat aanvullingen en de excel

Voor wie tijd heeft om er nog 1 keer naar te kijken Is dit zo logisch En overtuigend Moeten we later nog meer zeggen wat ons

model precies inhoudt

Als jullie akkoord zijn of niet reageren zal ik straks de track changes weghalen en de brief excel aan de leden laten versturen

10 2e 1Q 2e l@rivm nlFrom

Sent zaterdag 21 maart 2020 00 44

^^^^^^^^B@lumc nl r^^^S^B@antoniusziekenhuis nl

10 2e | NVMM j 10 2e |@nvmm nl 10 28

10 2» |@umcutrecht nl

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

Besten

Ik snap dat deze vragen systematisch voor model uitgezet moeten worden Vanwege de betrokkenheid van RIVM in

Taskforce zou ik graag in schrijven vermeld willen hebben dat RIVM een groot deel van de informatie in kader van

uitrol van COVID 19 diagnostiek al heeft verzameld Maar dat in kader van systematische inventarisatie voor

rekenmodel deze en aanvullende informatie opnieuw gevraagd wordt Zie bijgevoegde versie Ik neem aan dat

RIVM IDS onder de medisch diagnostische laboratoria geschaard wordt Bij adressering via NVMM kan ervoor

gezorgd worden dat ook de niet arts microbiologen deze vragen in cc krijgen waaronder de MMMers en andere
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leden die soms een cruciale rol in het laboratorium spelen

Bij de Excel vragenlijst kan er in kader van COVID 19 diagnostiek een vraag toegevoegd worden Heeft uw

laboratorium afspraken met een of meer GGD en in uw regio voor het uitvoeren van COVID 19 diagnostiek en zo ja
welke Zodat deze cruciale dienstverlening verzekerd kan worden

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @ a msterdamumc nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 22 13

p]B | NVMM ]
|@antoniusziekenhuis nl

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

10 2e | 10 2e 10 2e 10 2e|@nvmm nl |@lumc nl |@rivm nlTo m

10 2e @umcutrecht nl

daarom stond je er ook bij dus helemaal goed Ik heb de opmerkingen van^^3en^^2keaccePteerd de

opmerkingen vind ik lastig en vanwege de haast ga ik die denk ik niet benoemen

0 2eBeste

Ik heb de doelstellingen erin gezet en daarna een deel originele tekst eruit gehaald

Detekst moet via de NVMM verstuurd worden dus ik laat de finale versie graag bij Ann en jou

Met vriendelijke groet
10 2e

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

mW

fj Amsterdam UITIC
Universitair Medische Centra

10 2»I10 2e

Directoraat I nkoo

Locatie AMC

T 020CM
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Samc uva nl10 2e

Afwezig ■MUICuS

www amsterdamumc nl | www vumc nl I www amc nl

| NVMM d10 2e 10 2e |@nvmm nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 20 32

Aan 10 2e 10 2ell@lumc nl |
1 a ntoniusziekenhuis nl

| | NVMM |
Onderwerp FW concept mail en excel uitvraag NVMM leden

l@amsterdamumc nl l@rivm nl

@umcutrecht nl

10 2e ||@nvmm nlCC

10X2SBeste

Ik ben zo vrij te reageren

Ik zou misschien nog wel wat meer inleiding geven omdat niet overal de beperkte leverbaarheid gevoeld wordt concrete

voorbeelden Misschien een stuk uit de bijlage erin doelstelling met die 5 punten Ook zou ik de namen van de leden van de

taskforce duidelijk noemen En dat de opdracht van OMT komt

Vraag eventueel nog een bianco AM mee te lezen

Mij is verder niet meteen duidelijk maar dat kan aan mij liggen
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reguliere diagnostiek vs basale verbruik Er wordt niet gevraagd naar hoeveel kun wil je nog afschalen of wat is de absolute

ondergrens voor reguliere diagnostiek Of wil je je daar niet mee bemoeien en is het op eigen verantwoordelijkheid ingeschatte

behoefte Het moet in ieder geval wel duidelijk zijn wat bedoeld wordt met het basale verbruik

verbruik door research moet daar iets over gezegd ik kijk maar even naar de apps vanj^^ om kritiek voor te zijn

Eerste vraag in Excel is overigens een heel goedei

GroetJ 10 2e

10 2e

10 2e

ffiE^nvmHn nl
030 I 0610 2e 10 2»

nv^im

10 2e 10 2a @ a msterdamumc nlVan

Verzonden Friday March 20 2020 6 29 31 PM

rivm nl j
^[@antoniusziekenhuis nl j

^@umcutrecht nl Secretariaat | NVMM j
Onderwerp concept mail en excel uitvraag NVMM leden

@lumc nl10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl |@lumc nl

l@umcutrecht nl10 2e 10 2e|@antoniusziekenhuis nl i 2e

10 2e @nvmm nl

Bijgaan mijn voorstel voor de email richting NVMM leden er zit mogelijk veel inleiding in maar ik weet nog niet welke informatie

ze hebben gehad Verbeter me gerust

Met vriendelijke groet
10 [2e

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

0 Amsterdam umc
Universitair Medische Centra

I0 2eI10X2e
Directoraat Inkogj

Locati^M^^TO
T oidtnmm

JJvteiberjdreef 9 1105 AZ Amsterdam

iiMlM111111 11 11

AfwezijaUl
www amsterdamumc nI | www vumc nl www amc nl

VUmc disclaimer www vumc ni disdaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard oak die

verband houdt met risico’s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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aieaw@amsterdamumc nll ym nl]

@umcutrecht nl]

To

10 2e

i0 2e

10 2e 10 2eB@lumc nll

invmm nlf
@lumc nl] |@umcutrecht nl]

i0 2 @nvmm nl]
From

Sent

Subject RE concept mail en excel uitvraag NVMM leden

Received

Voorstel uitvraag NVMM rekenmodel BV docx

MMI

Fri 3 20 2020 7 24 31 PM

Fri 3 20 2020 7 24 38 PM

200320 Vraqenliist NVMM model BV xIsx

Bijgaand mijn suggesties bij de brief en de uitvraag Bij die laatste had ik de neiging om aanvullende vragen toe te voegen over

volumina type testen enz maar ik denk inderdaad dat omwille van de tijd jouw opzet de beste is Ik vraag me wel echt af of

maandag 12u niet te snel is Erstaat veel op het spel Is maandag middernacht ipv 12u als deadline haalbaar

Mbt het voorstel om opgenomen COVID patienten afdelingen en ICU te nemen ipv ICU is inderdaad een goed idee om iets meer

real time COVID drukte te volgerWICU loopt iets achter

Veel dank en hartelijke groeten^

10 2e 10 2e @ a msterdamumc nlVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 18 30

Aan

5@umcutrecht nl

Onderwerp concept mail en excel uitvraag NVMM leden

10 2 s 10 2» 10 2e MMI ] 10 2e 10 2e@rivm nl |@lumc nl |@antoniusziekenhuis nl

10 2e |@nvmm nl

Bijgaan mijn voorstel voor de email richting NVMM leden er zit mogelijk veel inleiding in maar ik weet nog niet welke informatie

ze hebben gehad Verbeter me gerust

Met vriendelijke groet
10 2e

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona crisis

ft Amsterdam umc
Universitair Medische Centra

10 2e
I10 2e

Directoraat

m
LceatieAjV
T 020raB
Afw€Zlg B

www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

IlMeibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

liiiluM 11111 11 mi1

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer
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rivm nl] IIBIHsai10 2e 10 2eTo @rivm nl] ^^^B@rivm nl]
irivm nl]

From

Sent

Subject RE Joint ECDC and WHO Europe teleconference on novel coronavirus Friday 13 March at 14 00 GET

Received

Mon 3 16 2020 6 53 39 PM

Mon 3 16 2020 6 53 40 PM

Hoi

Ik zal het meenemen morgen

Gr 10 2e

@rivm nlVan

Datum 16maart2020 om 19 29 12 CET

10 2e 10 2e■d

10 2e l@rivm nl 10 2e @rivm nl 10 2eAan i q

@rivm nl

Onderwerp RE Joint ECDC and WHO Europe teleconference on novel coronavirus Friday 13 March at 14 00 CET
|@rivm nl 10 2em

Hot lijkt mij ok omte doen maar noem het morgen maar even bij het OMT en bespreek het voor de zekerheid ook

maar even om zeker te zijn dat we er allemaal hetzelfde in staan Ik zal morgen nog met^
afstemmen ho^w^ae geaggregeerde data kunnen gaan rapporteren

10 2e

Groeten 1W6

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 15 11

10 2e 10 2el@riym nl |@rivm nlTo m nj

|@rivm nl

Subject Fw Joint ECDC and WHO Europe teleconference on novel coronavirus Friday 13 March at 14 00 CET

|@rivm nl i[ i

Er is nu geaggregeerde rapportage mogelijk Als we dat doen dan houdt niets ons tegen om dat zelf ook te doen op griep
surveillance pagina lets voor OMT om te besluiten Met^^^^nog bespreken

Mvg

10 2eFrom ECDC Influenza j
Sent Monday 16 March 2020 13 38 41

@ecdc europa eu

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e

10X29 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2t

101 26 10X26 I0 2e101 2 } nc s

10 126 10 2e 10X2«

10 126

10X26

10 26

101 26

10X26 10 12610X26

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10X2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 126

10 2e

10 2e 10 2e

10 12610 2e 10 2e

10 2e10 126

10 2e

10 2b

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10| 26 I0 2e 10 2e

10 26 10 2e 101 2 1 101 2 1 1101 2

10 2e

10 2e

10 2e 10X26 101 26

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 28

10 26 10 2e10 2e

10 2eJ

10 2e

10 2e

{1Q 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 28

10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e i° 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 28

101 26

101 28 10 2810 12

10 2e 10 2e

10 ^6
10 2e 10 2»10 2e

10 26

I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e[10 2»

10 {2e 10 2e

101 26

1O 20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 26

101 20

10 2e 101 26

1O 20 10 2e

1O 20

1O 20

101 20 101 20

1O 20 10 2»

10 2e

10 2e

1O 20 101 20

10 2e

1O 20

10K210 2e

10 2e 101 20 1O 20101 26 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

101 20

10 2e

10 2e

1O 20

10 2e

10 {2e

101 26

10 2e 1O 20 10 2e 1O 20

1O 20£101 2 £18 121

10 26

101 26

10 2e 10 2e10 2E

10X28 101 26

10 2e

10 126

I0 2e

10 2e m B 10 2e

101 20

10 26

10 2e

10 2e

10 28

10 2e10 2a
■

10 2e10 2e 10K2S

10 2e10 26|

10 2e

101 26 10 129 101 26 101 26 10 128

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e I0 2e

10 2e

Subject RE Joint ECDC and WHO Europe teleconference on novel coronavirus Friday 13 March at 14 00 CET

Dear National Focal Points for Influenza

Dear Operational Contact Points for Influenza

Dear Operational Contact Points for COVID

Cc National Coordinators

Thank you for contributing to the teleconference on Friday and apologies for the short notice We would like to organise weekly

teleconferences for the time being at the same time each Friday i e 14 00 CET Please mark this in your calendars

We are attaching the presentation from Friday including comments we received after the teleconference as well as the

surveillance strategy the reporting protocol and the csv files Following the discussions at the teleconference we plan to organise

a very short survey with the aim to understand how many countries are recommending that persons with acute respiratory

infections do not visit general practitioners as this will impact the ability to use sentinel systems to understand the level of

community spread

TESSy reporting

The new case based recordtypeversion NCOV recordtype version 2 has been implemented in TESSy The recordtype also

implements the variables requested by WHO in the updated case report form and we have tried to simplify as much as possible If

the full dataset cannot be collected you can also report only the mandatory variables which we think are the key ones to analyse
DateUsedForStatistics Age Classification IntensiveCare Outcome PlaceOflnfection Precondition RespSupport You can report

UNK for almost all of these

We have also implemented an aggregated recordtype NCOVAGGR This recordtype includes the variables for aggregate reporting

of cases once a country stops case based data collection as well as variables related to COVID 19 testing overall in sentinel sites

and for hospitalised ICU SARI patients A variable on the level of transmission of COVID 19 at NUTS1 level will be implemented next
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week more details below This recordtype implements the WHO requirements for aggregate reporting

As described in the reporting protocol we would like to ask you to report data as follows

1 Case based data with at least with the mandatory variables for as long as feasible

2 If reporting case based data please also report aggregated data only for the variables relating to SARI sentinel

surveillance and total number of samples tested and eventually the level of transmission at country level

3 If you have stopped collecting case based data report a the variables in the aggregated recordtype

Global aggregate reporting

WHO is starting to collect aggregated data on daily and weekly case numbers and deaths as well as the status of transmission of

COVID 19 in the country We have discussed with our colleagues in Copenhagen and agreed that ECDC will report these data on

behalf of EU EEA Member States in order to avoid double reporting We will report these data as follows

1 Daily reporting ECDC collects these data thanks to our colleagues working on epidemic intelligence They are based on

the data countries report on EWRS on official websites and also in TESSy if these are up to date We will send these data to

WHO Euro on a daily basis

2 Weekly reporting ECDC will send TESSy case based data to WHO Euro aggregated as required by WHO For countries who

do not report all cases in time we will supplement these data with Epidemic Intelligence data as for previous point

3 When countries start reporting aggregate data to ECDC we will send these data to WHO for both daily and weekly

reporting

We will update the reporting protocol in TESSy with these instructions Please do get in touch if anything is unclear we understand

it is quite complicated Many thanks to all for your collaboration and efforts

Kind regards

The ECDC and WHO COVID 19 teams

jjisaasa
EuropeIK AH

10 2»From ECDC Influenza _
Sent 12 March 2020 18 21

kSecdc europa eu

10 2e 10 2e 10 2e 10 2s

10 2a 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 00 2e 10 2e[10] 2 J 10H2 1

I0 2e I0 2e 0 2s

10 2e

10 2e

0 2e

10 2e

10 {2e 10 2e10 2e

10 2e 10 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 [2s

10} 2e

10 2s

1D 2e

10 2e|

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

00 2e 10 2e

10 2e 10 2e 1 ° 2e

101 28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 128 IDH2 101 2 1 101 2
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10 2e

101 20

10 2e

10 2e 10 2e 10 2«

10 2e

10 2e

10 2s 10 2

10 2e 10 2e

10 2»10 2e

10 2

10 2e

10 2e

10 2e

C10 2e

10 2»

10 2e 10| 2e

10 2e

10 2e

10 2e»

10 2e

10 2»

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e f10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 101 20

10 2e 10 2@

10 2e 101 26 I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e

101 2

I0» 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 26

10 2S

10 2e 10 2a 10 26

1O 20 101 261 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

101 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 26 10 26 I0 2e

10 2e

10 2e

101 26101 29 10 2e 10 2e

101 20

101 26

10 26 10 2

10 2e 10 2e I0 2e 101 2 1

10 2e

d0 2el

10 2e

101 20

1O 20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2 10 2

10 2e 10 2e

10 2s

10 2 10 2

101 2 1

1O 20

101 20 101 20 10 210 2e

1O 20 1O 20

1O 20

101 20

101 20

1O 20

10 2e

10 2e

10 2e 101 20 1O 20 10 2b

10 2e OOlBe

10 2e

1O 20

1O 20 0 2e

10 2a

10 2 10 2e10K2i

101 20 10 2e

10 2e

101 26

10 2e

101 20

101 20

10 2e

10 2e 10 2e 1O 20

10 2e

10 2e10 2e

1O 20 10 P«10H2 1

101 20 10 2e 1O 20

101 20 1Q 2»

Subject Joint ECDC and WHO Europe teleconference on novel coronavirus Friday 13 March at 14 00 CET

Dear National Focal Points for Influenza

Dear Operational Contact Points for Influenza

Dear Operational Contact Points for COVID

Cc National Coordinators

ECDC and WHO Europe we would like to invite you to participate in a network call on Friday 13 March at 14 00 CET Below you

will find the agenda and connection details

We aim to send out a calendar invitation tomorrow morning as we are currently experiencing technical difficulties with the

calendar Apologies for the inconvenience

Agenda

• Declaring the pandemic WHO Europe
• Risk assessment {ECDC
• Mortality surveillance

• Global and European surveillance strategy
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• Reporting to TESSy HQ of case based and daily weekly aggregate data suggestions for the way forward

• Experiences with sentinel surveillance and situation updates
• Laboratory supply shortages update and survey results

• Feedback and discussion AOB

Connection details

Friday March 13 2020

2 00 pm | UTC 01 00 Brussels Copenhagen Madrid Paris | 1 hr

I0 2g

Join by computer

Join meeting

Join meeting ai
00 [2g

Join by phone

Tap to call in from a mobile device attendees only

10 2e

Global call in numbers

10 2g

Join from a video system or application

I 5 ecdc webex com10 2eDial

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business

Dial 10 2e gilvnc webex com

Kind regards

ECDC and WHO Europe Influenza teams

gftggfflS
Europekw warn
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Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal



373473

To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 15 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd |nf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient



373473

gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 03o|
• RIVM dd viroloog tel 030]

10 2» ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

[buiten kantooruren 010 ^^^^Jl

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM jS

| Erasmus MC

| Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2s Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviawM2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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erasmusmc nl [^EE^^B@erasmusmc llII

|@rivm nl]

To

Cc 33

From

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 8 10 09 AM

RE Let op waar we vanuit RIVM en EMC mee bezig zijn in kader opschaling SARS CoV 2 diagnostiek
Fri 3 13 2020 8 10 10AM

10X20Hoi

Ik sprak^^^^ net in het voorbijgaan dat we waarschijnlijk op EMC en RIVM de commerciele kits gaan

dubbeltesten

Wij hebben hier 1 Altona kit liggen op het moment Ik weet niet of je concrete afspraken met^^^Jal had gemaakt
over deadline en wanneer jullie dit willen gaan testen

Laat graag even weten dan kan ik hier intern ook kijken qua planningen

Ik hoor graag wat de planning is

Met vriendelijke groet

10 2e

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Centre for Infectious Disease Research Diagnostics and laboratory Surveillance IDS

Department EEV

P O Box 1 intern p o box^
3720 BA Bilthoven The Netherlands

Tel 31 3|
Mob 31 6

|@rivm nlm

10 2e 10X20

10 2e 10 2b

Dubbel
10 2a

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e
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10 2e

10 2B 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

101 26 10 2e

10 f2B

10 2e

10 2e

10 2e

101 26 101 26

10 2e 10 26 10 2e 101 26

10 2e 10 2a

Dubbel
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10 2e 10 2e

Dubbel
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To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 08 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd iffi@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment V’B

[indusielffl

10 2a

10 [2a 10 2a jj 10 2a Hlen

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 ]

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2»

10 2e buiten kantooruren 010] 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia®grivmji]

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e l@rivm nl
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To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 55 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd |nf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2b

buiten kantooruren 010 | 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviflw t2@rivm nl



373508

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X26 |@rivm nl
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To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 55 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd lnf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren 010J10 2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia 0l 2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 126 |@rivm nl
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To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 59 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd lnf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

10 2a het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 j
• RIVM dd viroloog tel 030 ]

10 Ze | ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010 C10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaw2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^H@irivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 47 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd |nf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

10 2a

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

10 2aGezien de ontwikkel ingen in met importgevallen uit in Nederland en10 2a

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

jten noorderwan^^^^Jzijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

betreft dit ook

I0 2a

10 2a | 10 2a | tO Za 10 2a

10 Za

10 [2atransmissie Naast 10 2aen

10 2a10 2a 10 2aen

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

■Hhb
Landen regio s met wijdverspreide transm issie zijn inclusief10 2a

en Qjen inIZa 10 2a 10 2a [10 2a 10 2ade provincies

2a 10 2a 10 2a10 2a 10 2a

10 2a I 10 2aLokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen 10 2a

10 2a Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

10 2aen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren OIO^^^Q

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia1^2^ rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 126 |@rivm nl
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To
m

iaiB3M@lcdk nlH

10 2bFrom

Sent

Subject
Received

Fri 6 26 2020 10 39 43 AM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Fri 6 26 2020 10 39 43 AM

10 2eDag

En de 3e over schaarste materialen in de diagnostische keten Nu met extractie en PCR materialen erbij En hoe dat

het hoofd te bieden is

Daarna zijn er ontwikkelingen gestart met LCH en taakgroep moleculaire diagnostiek

Mvg

10 2e

ta 2e

10 2e 10 2e

buiten verzoek

10 2e10 t2e
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek

10 2e

10 2e 10 2a
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buiten verzoek
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buiten verzoek

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e C10 2e
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10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e

10 2e

buiten verzoek

■ U p it

10 2e
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buiten verzoek
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Patienten Zorgmedewerkers DoelSector

Ziekenhuis Ziekenhuismedewerkers

met klachten

Patienten met

ernstige acute

luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

• Individuele

patientenzorg

• Isolatieen

bescherming

ziekenhuispopulatie en

medewerkers

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

Testen

1
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Buiten het

ziekenhuis

Huisartsenzorg Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers met

klachten

Individuele

patientenzorg

Isolatieen

bescherming huisarts

en of medewerker

thuiszorg hospice

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Patient met grote

zorgbehoefte van

huisarts thuiszorg

hospice

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen
Uitwerking door NHG

GGD en Patienten verdacht

voor COVID 19 indien

nodig voor bestrijding

GGD medewerkers met

klachten

Bestrijdingsmaat

regelen zoals

contactonderzoek in

regio s waar geen

wijdverspreide

transmissie is

• Thuisblijven

Patienten uit de

risicogroep

Zorgmedewerkers

met klachten van

andere organisaties

buiten het ziekenhuis

Ter ondersteuning van

huisartsen en

zorginstellingen buiten

het ziekenhuis

Thuiszorg Thuiszorgmedewerkers met

klachten

Niet van toepassing • Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testen

Indicatiestelling voor

testen patient door

huisarts zie boven

VerpleeghuismedewerkerVerpleeghuis

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Patienten verdacht Vaststellen van

uitbraakop

afdeling locatie voor

infectiepreventiebeleid

{isolatie of

cohortering

Isolatie en

bescherming

verpleeghuispopulatie

voor COVID 19
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Patienten uit de

risicogroep

conform richtlijn

VERENSO

2
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en medewerkers

Individuele

patientenzorg

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Verloskundigen VerloskundigeNiet van toepassing Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
Indicatiestelling door

huisarts of in

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Gehandicapten

zorg

Patienten verdacht Medewerkers

gehandicaptenzorg

♦ Vaststelien van

uitbraakop

afdeling locatie voor

infectiepreventiebeleid

{isolatie of

cohortering

• Isolatie en

bescherming

kwetsbare patienten

en medewerkers

• Individuele

patientenzorg

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID 19

woonvormen

met Wlz

indicatie 24 7

toezicht of

verpleging

Patienten uit de

risicogroep

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testenconform richtlijn VGN

Intramuraie Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot Isolatie en

bescherming

kwetsbare patienten

Individuele

patientenzorg

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

♦

GGZ
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

patienten zijn

meestal niet

lichamelijk

kwetsbaar

♦

Eventueel bij verpleging en

lichamelijk onderzoek
conform richtlijn GGZ

NL
mogelijk

gedragsproblem
• PBM gebruik

• Testen
en

Op indicatie van wie

bij gedragsproblemen

GroepswerkersInstellingen

voor Jeugdzorg

mogelijk

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
• Thuisblijven

3
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gedragsproblem • Vervangend werk

• Afstand houdenen

Ambulancezorg Ambulancemedewerkers

met klachten

Niet van toepassing • Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
Indicatiestelling door

huisarts of in

ziekenhuis

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Alle patienten met

griepachtige klachten

NIVEL

huisartsen

peilstations

Surveillancen v t

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen
indien voldoende testcapaciteit dan is testen de eerste keus

4
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10 2e [j 10 2eTo |@lcdk nl]p]

From

Sent

Subject
Received

Fri 6 26 2020 10 35 12 AM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Fri 6 26 2020 10 35 13 AM

De 2e over schaarste materialen in de diagnostische keten Met name hoe om te gaan met schaarste

afnamemateriaal

Mvg

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

buiten verzoek

10 2e
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buiteri verzoek
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buiten verzoek



373648

buiten verzoek



373648
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10 2e
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To iaiB3M@lcdk nlm

From

Sent Fri 6 26 2020 10 33 52 AM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirussnfectie 23

Received Fri 6 26 2020 10 33 52 AM

10 {2eDag

Eerste van 3 over schaarste materialen in de diagnostische keten

Mvg

I0 2e

10 2e

M0 2« 10 2e

buiten verzoek

10 2e
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buiten verzoek
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10 2e 10 2s

C10 2e

10 2e

10 2» 10 2«

10 2e10 2e 10 2»

10 2e I0 2e I0 2e

buiten verzoek

110H29

10 2e
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buiten verzoek
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Testbeleid Risicogroepen COVID 19

Bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19

Versie 27 maart 2020

In deze bijlage worden patientengroepen beschreven die een verhoogd risico

hebben op een ernstig verloop van COVID 19 infectie en of een verhoogd risico

hebben anderen te infecteren Voor deze groepen geldteen aanvullend testbeleid

Dit beleid is bedoeld voor voor personen 18 jaar met een ernstige onderliggende

aandoening en voor alle persoenen boven de 70 jaar risicogroepen voor ernstig
verlooop Tevens is dit beleid bedoeld voorXX personen die een verhoog risico

hebben anderen te besmetten

Voor maatregelen voor kinderen 18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de

NVK zie voor meer informatie het NVK standpunt over COVID 19 en kinderen

Risicogroepen COVID 19
Exacte gegevens over risicogroepen voor COVID 19 ontbreken vooralsnog Uit

onderzoek blijkt dat {WEET IK OOK NIET PRECIES} Deze groepen komen

grotendeels overeen met de risicogroepen voor andere virale luchtwegaandoeningen
zoals de griep grens is gekozen obv ECDC RRA en China CDC 2020

De risicogroepen zijn

Personen 70 jaar

• Personen 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een

verhoogd risico hebben om gei nfecteerd te raken en of een grotere
kans hebben op ernstiger beloop

o afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
o chronische hartaandoeningen
o diabetes mellitus

o ernstige nieraandoeningen die ieiden tot dialyse of

niertransplantatie
o verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto

immuunziekten na orgaantransplantatie bij hematologische

aandoeningen bij funtionele asplenie bij aangeboren of op latere

leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeiing nodig is

of bij chemotherapie en of bestraling bij kankerpatienten
o met een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4

getal 200 mm3

• Personen 18 jaar in een van onderstaande situaties die een

verhoogd risico hebben om anderen te infecteren

o Personen met ernstige gedragsproblematiek en of een gestoord

oordeelsvermogen die woonachtig zijn in een instelling

o Personen met ernstige meervoudige beperkingen die woonachtig

zijn in een instelling of kleinschalige woonvorm bij wie

verpleegtechnische zorg op de voorgrond staat die niet vallen onder
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bovengenoemde categorieen

Adviezen voor testbeleid aan behandelaren

De bovenstaande kwetsbare groepen dienen getest te worden op COVID 19

vanwege
1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

thdividuele zorg het uitsluiten van COVID 19 ten behoeve van de differential

diagnose

Indien kwetsbare groepen gepriorlteerd dienen te worden dan dient voorrang

gegeven te worden aan de volgende groepen
1 Patienten uit de risicogroepen voor ernstig beloop woonachtig in Instellingen
2 2 Idem maar dan in de thuissituatie

3 Patienten met multi co morbiditeit

4 Ontregelde slecht ingestelde patienten

met betrekking tot afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen diabetes mellitus ernstige nieraandoeningen die

leiden tot dialyse of niertransplantatie met een onbehandelde hivinfectie of een

hivinfectie met een CD4 getal 200 mm3

Adviezen voor preventie
Preventie adviezen die per 23 maart 2020 voor alle Nederlanders

gelden
Hygiene

• Hoest of nies in de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Was uw handen regelmatig en grondig ten minste bij aankomsten vertrek

ergens
• Droog uw handen af met papieren handdoekjes

Schud geen handen ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting
Social distancing

• Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Alle samenkosten komsten zijn verboden Op het werk alleen in

uitzonderingsgevallen bijeenkomsten met max 100 personen

Als thuiswerken niet mogelijk is spreid werktijden
Thuisblijven met luchtwegklachten en of koortsig gevoel

• Evenementen zijn afgelast

Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden Onder een groep wordt

verstaan drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1 5 meter

houden



373650

Voor een overzicht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen zie

Rijksoverheid I Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder

controle te krijgen

Aanvullende preventie adviezen voor hooqrisicoqroepen

Social distancing

• Als er iemand in het gezin huishouden koorts heeft verkouden is en of

hoest vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige vermijd gezelschappen
Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes dus geen bezoek biji
anderen thuis kerkbezoek bar restaurant fitness sport zwembad etc

Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk zeker in de spits
Beperk boodschappen doen zeker in de spits Vraag iemand anders of

laat boodschappen thuis bezorgen
Ga niet naar school universiteit onderwijsinstellingen
Bezoek geen klein kinderen pas niet op kinderen en bezoek geen

scholen

Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw

huisarts specialist om te overleggen of u getest moet worden

Facebook
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PatientenSector Zorgmedewerkers Doel

Ziekenhuis Patienten met

ernstige acute

luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

Ziekenhuismedewerker

s met klachten

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
• Testeri

Individuele

patientenzorg
Isolatie en

bescherming
ziekenhuispopulat
ie en

medewerkers

Bescherming
risicogroepen

tegen besmette

medewerker

Buiten het

ziekenhuis

Huisartsen

zorg

Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers
met kiachten

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
• Testen

• Individuele

patientenzorg
Isolatie en

bescherming
huisarts en of

medewerker

thuiszorg
• Bescherming

risicogroepen
tegen besmette

medewerker

Bestrijdingsmaatr
egelen zoals

contactonderzoek

in regio’s waar

wijdverspreide
transmissie nog

niet is vastgesteld
• Ter ondersteuning

van huisartsen en

extramurale

instellingen
• Bescherming

risicogroepen

Patient met grate

zorgbehoefte van

huisarts thuiszorg
i v m PBM

GGD en Patienten uit de

risicogroep

Medewerkers met

kiachten

• Thuisblijven
Indien nodig voor

bestrijdingsmaatre

gelen

Thuiszorgmedewerkers
met kiachten

Thuiszorg
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Indicatie stelling
door huisarts zie

boven

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

Verpleeghuis
medewerker

• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• PBM gebruik
Testen

tegen besmette

medewerker

Verpleeghuis
allemaal

lichamelijk
kwetsbare

patienten

Patienten met

klachten conform

richtlijn VERENSO

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming
verpleeghuispopula
tie en medewerkers

• Individuele

patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Bescherming
risicogroepen tegen
besmette

medewerker

Instellingen
voor

Jeugdzorg

Op indicatie bij

gedragsproblemen

Groepswerkers
• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houdenLET OP DIT

ISGEEN

RISICOGRO

EPMogelijk
wel gedrags-
problemen

Instellingen
voor

gehandicapte
nzorg

Patienten uit de

risicogroep

Medewerkers

gehandicaptenzorg
• Thuisblijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming
kwetsbare

patienten en

medewerkers

• Individuele
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patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie

voor

infectiepreventiebel
eid cohortering of

isolatie

• Isolatie en

bescherming

verpleeghuispopula
tie en medewerkers

• individuele

patientenzorg
• Bescherming

risicogroepen tegen
besmette

medewerker

• Surveillance

instellingen
voor GGZ

Patienten uit de

risicogroep
mogelijkheden tot

• Thuishlijven
• Vervangend

werk

• Afstand houden

• PBM gebruik
• Testen

LET OP

patienten zijn
over het

algemeen
niet

lichamelijk
kwetsbaar

NIVEL

huisartsenpeil
stations

Alle patienten met

griepachtige
klachten

n v t

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

indien voldoende testcapaciteit dan is testen optie 11

ESuiten hetziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patienten met klachten en symptomen passend

bij COVID 19 meerwaarde voor de individuele patientenzorg bij de risicogroepen zoals

beschreven in de bijlage ‘testbeleid risicogroepen’ Deze risicogroepen dienen getest te

worden op COVID 19 vanwege

1 Individuele zorg mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie

2 Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de

zorg

3 Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS CoV 2 met het oog op het

ontvangen van toekomstige zorg

4 Individuele zorg het uitsluiten van COVID 19 ten behoeve van de differentiaal

diagnose
Indien een huisarts in de thuissituatie diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan

dient hij zij ditzelf te regelen zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en of

de GGD

In instellingen zoals verpleeghuizen woonzorgcentra en andere plekken waar veel

kwetsbare mensen bij elkaar wonen wordt diagnostiek tevens ingezet om introductie

vast te stellen Dit is van belang voor het verpleegbeleid in de instelling



373651

In het ziekenhuis

Diagnostiek bij patienten vindt plaats op geleide van het beleid in het betreffende

ziekenhuis

Zorgmedewerkers
Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers de biilage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers

Deze algemene uitgangspunten worden voor de verschillende sectoren vertaald naar

een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers

Voor de volgende sectoren zijn de adviezen nader uitgewerkt

• inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktiik

Zodra meer sectorspecifieke adviezen gereed zijn zullen wij op deze pagina

doorverwijzen naar deze producten
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RIVM CHIRURGISCHE MASKERS BIEDEN ONDER VOORWAARDEN VOLDOENDE

BESCHERMING

Chirurgische maskers bieden onder voorwaarden voldoende bescherming tegen

besmetting met het Corona virus Dit zegt het RIVM in een herziene richtliin over het

gebruikvan mondneusmaskers

Uitgangspunt is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden

bij de verzorging en behandeling van een patient met COVID 19 Volgens het RIVM biedt een

chirurgisch mondneusmasker masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten verzorgen met COVID 19 Uitzondering hierop zijn

handelingen waarbij grote hoeveelhedenaerosolen kunnen vrijkomen zoals bronchoscopie

tracheale intubatie en niet invasieve beademing Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1 masker

Een FFP chirurgisch masker magaan een stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om

te ademen 3 4 uur of tot het masker heel nat wordt Maskers hoeven anders dan

handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patienten achter elkaar

Gebruikte FFP en chirurgische maskers moeten worden bewaard voor her sterilisatie en

later hergebruik De methoden hiervoor worden nader onderzocht

Lees hier het volledige advies
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10 2eTo J6gB@pamm nl]
@ rivm nl]

MMI @anton iusziekenhuis nl]
W@umcutreoht nll

amsterdamumc nl

m

m

@lumc nl[

l@roche comM

|@erasmusmc nl|

|@lumc nl]
Droche com] IMfeD^|@schutiensdebruin nl|

|@erasmusmc nl]

B@amsterdamumc nl]
M@schutiensdebruin nl1

v
M W

iTil m iTil

10 2eFrom

Sent Tue 3 31 2020 8 17 33 AM

Subject Re aantal zorgmedewerkers
Tue 3 31 2020 8 17 33 AMReceived

Super bedankt 10 2e

Er was gisteren voor beantwoorden kamervragen nogal wat gedoe over getallen Dagstaat is aantal personen Aantal testen

is onzeker of dat aantal te testen personen met 1 test is of aantal extracties en aantal PCR readies en aantal monsters per

persoon is Bij RIVM bijvoorbeeld is het 1 tot 2 extracties per persoon en dan 3 tot 6 PCR readies In de tijd is er ook

verschuiving door bijvoorbeeld combineren van keel en neus monster tot 1 extracties En graduele overgang van 2 targets

aparte interne controle naar multiplex 1 target interne controle Hoe gaan we daarmee om bij vragen Hoeveel personen

kunnen we testen Hoeveel testen kunnen we uitvoeren Voor de minister gezant van cruciaal belang Met capaciteit 2500
5000 of zelfs 10000 per dag hoeveel personen kunnen we dan gaan kunnen testen

lets voor vergadering woensdag

Mvg

10 2e

10 2e 10j 2e |@pamm nl

Sent Tuesday 31 March 2020 10 02 39

MMI B

From

10 ZS 10 {2e Mj@lumc nl

|@erasmusmc nl

To [n m m

HHISM@amsterdamumc n|

Subject RE aantal zorgmedewerkers

|@roche com ^|Uflg2B@schutjensdebruin nlP]

Dag alien

Voor jullie referentie ook de opgeschoonde versie van het aantal testen per lab aangegeven uit weekstaten en inschatting

opschaling

Met vriendelijke groet

T 31 0 88 tow 10 2e |@pamm nl | PAMM nl

De Run 62S0 | S504 DL Veldhoven

Postbus 2 | 5500 AA Veldhoveniche nn

Van 10 2e

Verzonden 31 03 2020 09 48

Aan psw MMI

l@arnsterdamumc nl

Onderwerp aantal zorgmedewerkers

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e l@lutnc nlm

10 2e 1D 2e @sch utjensdebruin nl 10 2e |@erasmusmc nl@roche com
m

10 2eDag alien ihb|

Hierbij de eerste aanzet van^^^cs in het eerste tabblad en wat extra uitzoekwerk van mij op tweede tabblad voor aantal

zorgmedewerkers
VVT sector vind ik erg moeilijk uit te zoeken tips zijn welkom
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Met vriendelijke groet

10 2 | 10 2e

10X29

10 2e io t 10 2e |@pamm nl | PAMM nlT 31 0 88

De Run 6250 | 5504 DL VeldSoven

Pottbus 2 | 5500 AA Veldhoven

P MM iboratona voor pathok

n medische microbioloi

MMI [| @antoniusziekenhuis nl]Van

Verzonden 30 03 2020 12 14

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @lumc nlAan m

|@roche com Mil

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

|@amsterdamumc nl |@schutjensdebruin nl 10 2e |@erasmusmc nlpl

Beste ^Hbeste collega’s
BijgaancHnijn aanvullingen Die gaan met name over de categorieen van personen waarbij COVID diagnostiek kan worden

toegepast en in welke mate dattijdskritisch en waar het kan worden uitgevoerd Dit geheel conform het NVMM standpunt herover

Groetenm

@rivm nl

Verzonden zondag 29 maart 2020 22 36

10 2e 10 2eVan

|J@amsterdamumc nl @roche com ^^^^yJ@schutjensdebruin nl

10 29

@antoniusziekenhuis nl

@erasmusmc nl10 2e

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

En mijn opmerkingen suggesties en aanvullingen op getallen erbij

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 20 09

|@ umeut rec ht

l@antoniusziekenhuis nl MlE^^B@amsterdamumc nl

@erasmusmc nl

10 2e 10 2e 10 2eW@pamnmnl J

^W|M^£Q^B@rivm nl BBEl |53Bil@lumc nl

^[@roche~com7^^^^^j@sch utiensdebruin nl

Subject RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

To m

101 29

101 29

Met mijn opm

101 26 10 2e @pamm nlVan

Verzonden zondag 29 maart 2020 18 45

MBS
10 26 10 29 10 26 10 2e29 @umcutrecht nl

@rivm nl

[@schutjensde bruin nl |
Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

|@rivm nl |@lumc nl

@a msterdamumc nl101 26 10 29@a ntoniusziekenhuis nl

10X29 10 2e @erasmusmc nl

Dag alien

Op basis van extra info van DVU herziene getallen in de versie van^^J en me de excel erbij waar de getallen vandaag komen

Met vriendelijke groet

10 29

10 2e

10 2e 10 i 10 2e |@pamm nl | PAMM nlT 31 0 88
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De Run 6250 | 5504 DL Veldhnven

Pot bus 2 | 5500 AA Veldhoven

P MM ¥ ■

the n

pumcutrecht nlVan

Verzonden 29 03 2020 17 10

Aan

10 2» l°K2e

10 2e 10 2eM® urncji]
Its roche com

taantoniusziekenhuis nl

^tSerasmusmc nl

PI M

pamsterdamumc nl

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

pschutiensdebruin nl 10 2eM m Hj

Hierbij mijn opmerkingen toegevoegd aan versie^J
Laten we wel realistisch blijven en ons niet over committeren mbt testcapaciteit en inzetbaarheid personeel
Verder ook antigeentesten die nu beschiukbaar komen gaan evaluaren kan veel verlchting geven als die in gote

hoeveelheden beschikbaar zijn ik blijf naief optimistisch

Gr

[ |@rivm nllVan I0 2s 10 2e

Verzonden zondag 29 maart 2020 16 40

Aan 10 2e Piumc nl 10 2e ltSantoniusziekenhuis nlm m

iOK2e 1Q f2ajamsterdamumc nl l@roche com lififcQM@schutiensdebruin nl l@erasmusmc nl

[ej

Onderwerp RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

Yep de Cepheid test is er nog niet Wordt wel snel verwacht maar er zijn n u al tekorten tov de vraag

Mvg

10 2e

10 2s 10 2e @pamm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 16 37

l@lumc nl |@rivm nl |

^B@amsterdamumc nl

H^umcutrecbyTl

|@rivm nl

l@roche com MliififiBM@schutjensdebruin nl

To m m uj m

antoniusziekenhuis nlitO

|@erasmusmc nl H

Subject RE Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

Dag alien

In de bijlage alvast mijn opmerkingen

Verder nav kritische producten Via mijn collega

tekorten zijn te voorzien voor de BDmax bijvoorbeeld Viasure CerTest kit Cov2 en TNA3 extractie kits van de BDmax Kan me

dus niet voorstellen dat er niet ook andere platforms spullen toegevoegd dienen te worden Maar dat zal ook blijken bij de

uitvraag

van PAMM begreep ik eerder deze week al dat er ook nu alm

Met vriendelijke groet

E ^^^^3@pamm nl | PAMM nlT 31



373669

De Run 6250 | 5504 DL Veldhovtn

Pott bus 2 | 5500 AA Veldhoven

L ibor i toi iologic
schc microbiologic

P4MM
on me

@lumc nl p
Verzonden 29 03 2020 15 27

Aan

@lumc nllVan 10 2s [10 2e

10 2s 10 2efivm nl fivm nl

|@schutiensdebruin nl

@antoniusziekenhuis nl @amsterdamumc nl

@roche com 10 2e |@erasmusmc nlm Qj

HJESM@umcutrecht nl

Onderwerp Document met SvZ testcapaciteit en scenario s

Urgentie Hoog

Beste alien

Het OMT en VWS zitte springen om meer gegevens betreffende de testcapaciteit Ze willen horen hoeveel we kunnen testen nu en

maximaal en wat de extra plannen gaan opleveren Zij willen natuurlijk het liefst harde getallen maar mag ook ongeveer of

tenminste ^^3heeft nog gerekend met de huidige getallen en zal het document hierop nog aanvullen Ook graag van jullie

input zsm zodat het zo overzichtelijk en betrouwbaar mogelijk is

Ook de positie van de eerstelijns labs en WVBR moeten er misschien nog duidelijker in Er wordt een nieuwe uitvraag gedaan bij de

laboratoria waardoor de gegevens nog wat robuster worden maar dit kan pas maandag worden toegevoegd
De uitvraag is ook relevant voor ons verdeelmodel omdat we vragen naar plannen om over te stappen

Verder stuur ik jullie een lijst met kritische producten 3 tabbladen overgenomen van het RIVM Klopt het dat alleen de producten
waar ja in de laatste kolom staat kritisch is Is de lijst volledig er moeten nog bestelnummers bij En moeten kunnen we deze

lijst ter aanvulling correctie aan Diagned of Inkoop sturen Of kunnen we deze lijst al delen met VWSj 10 2e] 1°K2e

Hoor snel van jullie

10 2e 10 2e | Srivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 12

To Vossen A C T M MM ^^^^^^3|H@lumc1nj
i 1 ml mini nliiilmi mi 11 rda mu mcmh^UJIfegBSpamm nl |

s nuisme nli ^BtB B^»Smncutrecht nl

1G 2e 10 2e rivm nl

@roche comi10 2e

jB@schutjensdebruin nl

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Okay

Adressen Lelystad en GD Dieren staan in de word docs die ik eerder stuurde inclusief die van een aantal

semi commerciele labs Voor BVO HPV labs staan daar ook contact personen in maar^^flmoet denk ik zo de

contactpersonen van elke van de 5 labs op kunnen hoesten hij heeft heel regelmatig TCs metze

Sanquin weet ik niet Daar is door mijn club ook nog geen contact mee geweest over validatie van hun technieken

Met vriendelijke groeten

101 20

10 2e glumc nl | 10 2e @lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 15 02

10 2e 10 2e 2egrivm nl

@antoniusziekenhuisml^B
l@rivm nlTo

10 2sgamsterdamumc nl ■iWTWn^tapamm nl

gumcutrecht nl

|@roche com

l@schutiensdebruin nl @erasmusmc nl

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Net telcon gehad waarin een alternatieve vraag is bedacht voor de voorraden te weten uitgaand van uw huidige voorraden en
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toegezegde levering hoeveel weken kunt u volgens bovengenoemde testcapaciteit testen

Hierbij een derde versie

Lijst gaat vanuit Landelijk coordinatie team worden verstuurd en verwerkt door McKensey als ik het goed begrijp

Ik denk dat we een ruime lijst aan labs moeten hebben Dus een combi van NVMM en inkoperslijst Sanquin HPV labs en andere

genoemde labs moeten er ook bij

Hebben we die ergens

10 2e 10 2s |@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 14 43

^MM ■UDIfe

|@ antoniusziekenhuis nl

[26 kftrivm nl

H@roche com

To

10 2e

l@schutjensdebruin nl |@umcutrecht nliTii m uj

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

We gaan dus niet uitvragen wat hun voorraden aan kritische reagentia en disposables zijn en of ze tekorten

verwachten in de komende 2 weken Ik heb die in bijgaande versie toch toegevoegd

Als het naar alle labs moet gaan die wel of niet CQVID 19 diagnostiek doen dan via NVMM lijst denk ik Als er nog

een gerichte benadering mogelijk is met opgave van de data die we al hebben per lab dan is de mailinglijst van
RIVM noodzakelijk om per lab individueel te kunnen sturen Dat is meer werk voor McKinsey maar gezonder voor

de relatie van het RIVM en de taskforce met de labs Als de voorradenvraag toegevoegd wordt zie bijgevoegd
voorstel moet het misschien ook naar de inkoperslijst En binnen instituten kortgesloten worden wie dan op

welke vraag antwoord gaat geven Voor eenvoud dan via NVMM lijst en inkoperslijst Met uitleg over deze short cut

benadering voor de haast En niet omdat de informatie die labs eerder gedeeld hebben met RIVM en taskforce

waardeloos zou zijn Vind ik cruciaal als McKinsey het uitvragen gaat overnemen McKinsey wordt wel gevraagd om

de informatie ongecensureerd met de taskforce RIVM te delen om ons werk goed te kunnen doen

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 26 10 2e@lumc nl l@lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 28

10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlTo

@antoniusziekenhuismkH 10 2epamm nl

@ umcutrecht nl

l@roche comm

LifflSB@schutjensdebruin nl @erasmusmc nl

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Ik heb je punten overgenomen hierbij een nieuwe versie Deze zou dan gestuurd kunnen worden tenzij groot bezwaar

Hoe gaan we het doen qua verzendlijst We hebben meerdere lijsten met contactpersonen RIVM maar ook in de NFL inkoop

lijst En hoe gaan we hiermee om qua vertrouwelijkheid

10 26 10X28 @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 13 07

H^^^MB@lumc nl

M^@antoniusziekenhuis nk^^^^^W@amsterdamumcmhfc^IfcQB@pamm nl I

m@schutiensdebruin nl H^^^^^J@erasmusmc nl ^BlB^5^B@umcutrecht nl

10 2s rivm nl

@ roche com101 28

Subject RE Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Importance High

Dag



373669

Additionele vragen om OMT en minister te informeren over capaciteit

Beetje gek om dat zo te stellen als de bekende informatie niet gegeven wordt Daarom in bijgevoegde versie

aangegeven dat de status op moment validatie bij RIVM taskforce bekend is Anders moet de huidige situatie ook

nog een keer uitgevraagd worden Zie ook hieronder

Idee bij deze vraag

3 Ben u van plan de komende weken overte stappen op een ander platform

voorCOVlD 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zq ja

Op welk platform scroll naar rechts

En wanneer

was dat de informatie die we al hebben van specifiek lab in de bovenste regel zou staan Nu blijft in de lucht hangen
hoezo ander platform Er is niet eens gevraagd naar huidig platform Geven we McKinsey deze informatie zodat ze

aanvulling daarop per individueel lab kunnen vragen Dat was Ann en mijn oorspronkelijke bedoeling om vandaag te

doen

Wat nog blijft hangen is of labs wel 24 7 kunnen draaien Is er wel genoeg personeel om dat in shifts aan te

kunnen Niet alleen het testen maar ook de dataverwerking in LIMS tot geaccordeerde uitslag Daar moet dan ook

24 7 personeel op gezet worden of intelligent systeem wat alles automatisch doet met minimale interventie van

arts microbioloog De vraag is of dat wenselijk is

Ik heb begrepen dat VWS ook wil weten wat de voorraad van kritische producten in de kast is per lab en wat

verwachte tekorten zijn Dat wordt nu niet uitgevraagd Daar lag ik vannacht nog aan te denken dat we dat

eigenlijk zouden moeten toevoegen Maar hoe Hoe gedetailleerd Hebbe we dat niet via Diagned uitstaande

bestellingen om te identificeren wat de kritische producten zijn die op uitlevering wachten en hoe lang door

producenten geschat wordt dat leveringen op zich zullen laten wachten inclusief hoeveel wanneer kan worden

uitgeleverd

Zie verder bijgevoegd document met wat fijnslijperij

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e @lumc nl ] 10 2e l@lumc nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 12 00

@rivm nl lumc nl

MUj|I|gM@antoniusziekenhuis nk^yjM|gM@amsterdamijmc nl^^^^SK3parnm nl7j
gj@sch~utjensdel iiinn nl J^^^^^J@^ismusmc^nl7^B^^^^^B^urncutrecht ril

Subject Opnieuw uitvraag CONCEPT vragen lijst

Importance High

2e 10 2e |@rivm nlTo

5 roche com

Nu via VWS McKensey

Indien mogelijk zsm reageren op vragenlijst Druk wordt enorm opgevoerd vanuit VWS

Ik stuur zo nog een document

Dit kan vandaag naar de laboratoria

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwfjderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het efektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are



373669

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

wvtfw rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bencht onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud

niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retoumeren Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechteiijke rechtspersoon in de zin

WH W WetHoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en staatgeregistreerdbij de Kamervan Koophandel voorMidden Nederiand ondernr 30244197van

Denk s v p aan het milieu voor u deze e mail afdrukt

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee If you receive this message unintentionally please do not use the contents but

notify the sender immediately by return e mail University Medical Center Utrecht is a legal person bypublic law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden

Nederiand under no 30244197

Please consider the environment before printing this e mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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QBS3lWiait3Dl@leversteiin nll

] l@nmdl lcpl nll

To jH@alrijne nl

@alriine nll

alrijne nl]m

11lffieuralins com] IU9I6EH

@nmdl lcpl nl]

Cc m m m

10 2eQ@alrijne nl] ItB

opschalingslabs
Sat 3 21 2020 11 52 34 AM

@ddl nl] ®nmdl lcpl nr

From

Sent

Subject RE Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

Received Sat 3 21 2020 11 52 34 AM

10 2eBeste

Ik kom nog even terug op onderstaande en de validatie die jullie gedaan hebben Jullie hebben opgemerkt dat met

jullie benadering er minder kans is op een tekort aan reagentia Het is geen geheim dat MagNApure disposables en

reagentia wereldwijd een limiterende factor aan het worden is Jullie zeggen in begeleidende schrijven

Nucleic Acid extraction

Keuze om niet de beschikbare Roche systemen MPLC en MP96 te gebruiken vanwege mogelijke leveringsproblemen consumables

Geautomatiseerd extractiesysteem gevalideerd voor respiratoire virale infecties de KingFisher Flex 96 samples per run met de

MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit is beschikbaar

Veel ervaring binnen ons lab met deze methode in respiratoire samples voor Influenza en RSV

Leverancier VWR Fisher Scientific Voorraad Consumables intern reeds aanwezigen voorraad bij leverancier wordt onderzocht

Toch is de validatie bij Eurofins NMDL LCPL uitgevoerd met MagNApure extractie en hebben jullie gerapporteerd nu

draaiende te zijn voor de diagnostiek confirmaties eerste 5 ve en eerste 10 ve nog niet afgerond zover ik weet

Zijn jullie nu idd draaiende op KingFisher Flex ipv MagNApure Geldt dat voor a lie drie de locaties NMDL LCPL en

Alrijne en DDL Belangrijke info ivm beschikbaarheid en verdelen materialen wereldwijd en binnen Nederland

Je gaf aan grote capaciteit te hebben en die nationaal en internationaal beschikbaar te willen stellen Klopt dat nog

Een andere vraag Ivm kwaliteit bewaking humane medische diagnostiek kunnen jullie mij jullie accreditaties van

de labs voor medische diagnostiek sturen

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e |@leversteijn nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 15 05

^|@rivm nl |
__^^3@nmdl lcpl nl J

liflSSl K5 B5B@alriine nl KETE51EE

Subject Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

1 rivm nl

5J@alrijne nl

j S ddl nl

To m

|@eurofins com10 2e B 10 2eCc

I0 2

Dubbel

10 2e
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Dubbel

10 2« 10 2e 10H2e nO 2«
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To 0EM@nmdl lcpl nl]
From opschalingslabs
Sent Sun 3 8 2020 10 18 55 PM

Subject FW Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

Received Sun 3 8 2020 10 18 55 PM

Omdat adres in onderstaande email niet klopte

Mvg

10 2

10 2SFrom opschalingslabs |
Sent zondag 8 maart 2020 23 17

@rivm nl

j@nmdl lcpl nl

@alrijne nl

|@ddl nl M
Subject RE Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

•i»gl@leversteijn nlTo

@alrijne nl Ql@eurofins com U
EEM @rivm nl

Cc [n m [ri

|@nmdl nlj[i| m

Prima 10 2e

Dan gaan we dat doen

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2« l@nmdl lcpl nlFrom

Sent zondag 8 maart 2020 23 02

To opschalingslabs | rivm nl leve^teiimn^

^^^KBl5M@alriine
nl

m m m

^B@alriine nlCc

l@ddl nl j[i] M

Subject Re Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

10 2eBeste|
Bedankt voor jullie Positieve feedback Wij werken als 3 labs samen dus 1 set controles is voldoende De controles kunnen

gestuurd worden ter attentie van|

Adresseren aan

[10 2e

Met vriendelijke groet

m

Van opschalingslabs \
Verzonden zondag maart 8 2020 5 15 PM

Aan

10 2e @rivm nl

I0 2e

I0 2S 10 2e 10 2eCC

Onderwerp RE Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis
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Beste 10 2e

Door de drukte en hectiek duurde het even voordat ik je kon antwoorden op je aanbod Mooi dat jullie ook

diagnostiek kunnen willen gaan aanbieden Vanuit RIVM in samenwerking met Erasmus MC coordineren we de uitrol

van de diagnostiek zodat we ook weten dat de diagnostiek aan kwaliteitseisen voldoet Omdat jullie heel graag

willen aansluiten neem ik aan dat jullie mee willen doen aan proficiency testing met panel en verdunningsreeks van

runcontroles zodat we jullie resultaten met die van de centrale labs opschalingslabs en andere labs in Nederland

kunnen vergelijken

Graag hoor ik per omgaande waar het panel en de runcontroles naar toe gestuurd kunnen worden met

fysiek adres en contact persoon Eerder vandaag heb ik gecommuniceerd over hetzelfde met

Gaat het nu om hetzelfde

Twee keer materialen sturen aan hetzelfde lab consortium heeft niet zoveel zin Graag hoor ik of er

separaat materiaal naar Eurofins NMDL LCPL moet en naar Alrijne Dan ook graag een fysiek adres en

contact persoon van Alrijne waar de materialen naartoe zouden moeten

T0 2e

10 2e

Zodra er helderheid is verschaft over bovenstaand wordt het materiaal runcontroles SARS CoV 1 en SARS CoV 2

en proficiency panel dan binnenkort verstuurd

In het pakket zitten instructies voor implementatie van de Corman PCR op E gen en RdRP gen mocht de PCR nog

niet opgezet zijn Gebruikt u naast de Corman PCR of in plaats van de Corman PCR een commerciele kit vragen we

u om het proficiency panel en de verdunningsreeksen van de runcontroles ook in de commerciele kit te testen en

terug te rapporteren Dat geldt ook voor een eigen in house geimplementeerde test

Bijgevoegd de instructies als pdf

In het pakket zit ook een rapportageformulier als voorbeeld Bijgevoegd een digitale versie zodat het makkelijker is

om de resultaten terug te rapporteren De rapportage kan gezonden worden naar l@rivm nl10 2e

Verzoek is om zo spoedig mogelijk de resultaten terug te rapporteren De code van het panel wordt vertrouwelijk
met u gebroken zodra uw resultaten zijn ontvangen en geevalueerd Vertrouwelijk zodat labs die nog niet

gerapporteerd hebben de code niet te weten komen Zodra van a lie labs van de 2e en 3e ronde de resultaten

binnen zijn zal er een totaal overzicht gemaakt worden en teruggekoppeld worden

Wij vragen u ook om de eerste 10 negatieve en 5 positieve resultaten van geteste klinische monsters van

verdenkingen bij ofwel het RIVM of bij het ErasmusMC te laten confirmeren zoals dat ook geldt voor alle laboratoria

die u voorgegaan zijn

Veel succes met implementeren en testen

Zijn er vragen stel ze gerust We proberen ze zo snel mogelijk te beantwoorden

Met vriendelijke groeten

viroloog RIVM

onderzoeksmedewerker RIVM

| MMM ErasmusMC

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e kBleversteiin nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 15 05

|@rivm nl l 5 rivm nlTo

| S3eurofins com tffi10 2e R 10 2e£ nmdl lcpl nl gB@alriine nlCc

I rijne nl IKEIE

Subject Aanbieding uitvoering Coronadiagnostiek NMDL LCPL en DDL en Alrijne ziekenhuis

| S ddl nl

1G 2eBests

Graag zouden we hierbij willen laten weten dat we op zeer korte termijn de mogelijkheid hebben SARS CoV 2 diagnostiek voor

onze regio en het RIVM te verrichten

We dragen graag bij aan de bestrijding van de huidige uitbraak
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Onze strategie verschilt met die van de meeste laboratoria waardoor er minder kans is op een tekort aan reagentia en het volume

makkelijker op te schalen is

Beschrij2 diagnostiek
In de bijlage een korte beschrijving

Graag zouden we zo spoedig mogelijk met jullie hierover in contact komen

10 2e moleculair bioloog is ons le aanspreekpunt voor de le vervolg gesprekken die m n technisch van aard zullen zijn

Het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne is bereid analisten beschikbaar te stellen aan het NMDL LCPLom de testen uit te

voeren indien er capaciteits problemen optreden

In afwachting van jullie reactie

Met vriendelijke groet

e

m

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2e 10 2e @ddl nlVan

Datum 6 maart 2020 om 13 19 52 CET

Aan 1 10 2e 10 2sl@alrijne nl |@ddl nlm 10 2e

10 2e||m|gQ|@leversteijn nl

Onderwerp Opzet coronavirus Diagnostiek DDL Eurofins NMDL docx

@nmdl lcpl nl

Update 1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade van welke aard ook die

verband houdt met rlsico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

age may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

id to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resul

This mess you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tinrequeste
transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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NHG Kenniscentrum|^^BQ^^^|@nhg org]To

From

Sent

Subject
Received

info

Mon 3 16 2020 9 02 44 AM

FW Corona astm copd en NSAID s Corticosteroiden

Mon 3 16 2020 9 02 45 AM

Oorspronkelijk bericht—

Van JBBHvia NHG info@nhg org
Verzonden maandag 16 maart 2020 09 59

Aan info info@nhg org

Onderwerp Corona astm copd en NSAID s Corticosteroiden

Ingediend op maandag maart 16 2020 09 58 Ingediend door anonieme gebruiker 87 255 49 175 Submitted values are

i0 id

Naam mmgg
E mailadres BBlfe5 @zorarina nl

Onderwerp Corona astm copd en NSAID s Corticosteroiden

Vraag
In de NEJM New England Journal of Medicine en in buitenlandse kranten heb ik gelezen over Corona en effect van alleen

corticosteroiden bij LWI
Erzou dan grotere kans op complicaties bestaan

Verandert dat deze weken het beleid bij astma en COPD door vermoedelijke virale verwekker

Bij exacerbatie antibioticakuur geven naast corticosteroiden

Minder vaak 6 dagen prednisolon 30 voorschrijven
Alleen antibiotica

mvrgr B huisarts

Bekijk dit bericht op de website

https www nhg org node 1214 submission 49627
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■mBS @nhg org]To

llMMai6i3M@riha orol ®B@nhg org]10 2e 10 2eCc NHG Kenniscentrum | ©nhg org]
10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 3 27 10 PM

RE Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Mon 3 16 2020 3 27 11 PM

Ik heb het lancet artikel goed doorgenomen

Mijn conclusie is dat dit artikel vooral hypothetisch en theoretisch is en dat me de onderbouwing daarvan onduidelijk is In het

artikel gaat men ervanuit dat NSAIDS het aantal ACE 2receptoren verhogen ik heb dar niet eerder informatie over gevonden en

weet niet waar die bewering vandaan komt er staat geen ref bij

Enerzijds beweert het lancet artikel dat het virus binding aan ACE2 nodig heeft om de cel in te komen Anderzijds beweert met dat

aanwezigheid van veel ACE 2 zorgt voor ernstigere infectie met veel longschade dus dat er juist minder schade verwacht wordt

door blokkeren van het renine angiotensine pad dus door het geven van ACE remmers

Samengevat is dit lancet artikel

1 geen reden om NSAIDS te ontraden bij besmetting met COVID

2 geen reden om RAS remmers te stoppen of om te zetten naar Calciumblokkers bij mensen met griep klachten

Onafhankelijk van dit artikel hebben NSAIDS meer bijwerkingen vooral bij oudere mensen met co morbiditeit en heeft

paracetamol de voorkeur als pijnstiller Overigens misschien ook goed om aan te geven dat koorts op zich geen reden hoeft te zijn

om die te bestrijden en dat koorts in het algemeen ook kan zorgen voor bestrijden van infectie De thuisarts informatie bevat

daarom alleen het advies om bij keelpijn pijnstiller te geven conform NHG Standaard kinderen met koorts

Ik heb bovenstaande samenvatting van het Lancet artikel en tegenstrijdige berichtgeving vanuit Frankrijk over NSAID gebruik die

herstel van infectie met COVID zou vertragen kort gesloten met KNMP en met CBG en zij denken er hetzelfde over als hierboven

aangegeven

Is dit nuttige informatie voor jullie en kan kenniscentrum deze informatie gebruiken om onze leden te antwoorden Ik hoor graag

Met vriendelijke groet
10 2e

Richtlijnontwikkeling Wetenschap

iii
inu jwuh let iyiu

ICDDOODi BOCOOCO

loonnooc 3 a c nn o a

so c 3ac sac

SBC

a oc 3 a a nn

a o e 3 D c

Nederlards

Huisartsen

GenootsehapB 3 5 S «

hi
Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www nhg org

www thuisarts nl

telefoonnummer 0S8|
Van @nhg org

Verzonden maandag 16 maart 2020 12 04

Aan

CC NHG Kenniscentrum

10 2e

|^^^^^B@nhg org

i ■^^^^^^^^J@nhg org

Onderwerp RE Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Urgentie Hoog

10 2e

jfjjjjjjgg2@nhg org10 2e 10 2e 10 2«|@nhg org

10 2eHoi

Wat zetten we in het dossier Bij symptoombestrijding keel of spierpijn geef bij voorkeur paracetamol Geef bij voorkeur geen

NSAID s vanwege mogelijk negatief effect bij virusinfecties en kans op ernstige bijwerkingen
De RAS remmers vraag staat ook nog open

10 2e

10 2e 10 2e l@nhg orgVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 11 09

l@nhg org10 2e 10 2e 5j@nhg ors @nhg orgAan

CC NHG Kenniscentrum

Madeleine Zwezerijnen

Onderwerp RE Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Ja daar heb ik a lie vertrouwen in ik heb inmiddels telef contact gehad met|

10 28

10 2e

S nhg org

Snhg org

Snhg org ^ S nhg orKjXu

10 {2e komt goed
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Voor toekomst is mijn advies om teksten over geneesmiddelen vooraf kort te sluiten met team farmacotherapie Ik denk dat ik

voor plaatsing al een waarschuwing gemaakt zou hebben over NSAIDS conform onze adviezen bij andere virusinfecties

De standaard Keelpijn moet hier mogelijk ook op aangepast worden daar lees ik geen waarschuwing waarschijnlijk omdat die

veiligheidsinfo na verschijnen van standaard aangepast is het is al een redelijk oude standaard uit 2015 en keelpijn Voor

pijnStilling zie de NHG Standaard Pijn verwijst voor pijnstilling naar standaard Pijn Maar de standaard pijn gaat alleen

over pijn niet over pijn bij virusinfectie Ik zal vragen dit in updatemap van standaard Keelpijn en ook pijn mee te nemen om te

kijken waar dit beste mee genomen kan worden

Met vriendelijke groet
10 2e

Richtlijnontwikkeling Wetenschap

ill

m it fill
Nederlands

Huisartsen

Genootschap”5 ns ■

Js ssr

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www nhg org

www thuisarts nl

telefoonnummer 088^ffl
10 2e @nhg orgVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 55

l@nhg org10 2e [10 2e 10 2e 10 2e|@nhg orgAan

@nhg org
m

^^^3@nhg org10 2e

10 2e

10 2a 10 2e 10 2a@nhg org

|@nhg org

l@nhg orgCC NHG Kenniscentrum |
Madeleine Zwezerijnen

Onderwerp RE^oorzongsprincipe bij ibuprofen en Corona

Ik denkdatl

Van | I
^|daar een formulering op Bl niveau van kan maken

l@nhg org10 2e

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 54

nhg org10 2e
pnhg org

|@nhg org

Aan

CC NHG Kenniscentrum |@nhg org10 2eB nhg org

10 29 K 10 2e |@nhg org

Onderwerp RE Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Urgentie Hoog

Ik stel voor dat jullie wijzigen in

Als u ziek bent kunt u bij voorkeur paracetamol nemen bij koorts of keelpijn Het gebruik van ibuprofen naproxen en diclofenac bij

virusinfecties wordt afgeraden omdat deze ernstige bijwerkingen kunnen geven

Met vriendelijke groet

@nhg org10 2e [n

10 2e

Richtlijnontwikkeling Wetenschap
rfWk

SBC

SBC

SBC

MbJWIIb SBCSUWk JUUUDt

aOOOOOOk JOCOODOL JDDOODDC

loonoooc iscxnoDC soonnoac
Nederlands

Huisartsen

Genootschap

lit III lit lit lit
sac sac sac sac sobwwooc

sac sac sac saic ooooaoc
«e k«r ^«r x «^ ixapsk

IV
J05U5D

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www nhg org

www thuisarts nl

telefoonnummer 088

10 2aVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 42

10 2e 10 2e l@nhg orgAan
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jgjB@nhg org10 2e I0 2e@nhg org @nhg org 10 2«CC NHG Kenniscentrum

10 2e 10 2e 10 29|@nhg org

Onderwerp RE Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Volgens mij kan het krachtiger Vraag

l@nhg org

Bij voorkeur paracetamol10 2e

10 2e

t10 2« 10X29 @nhg orgVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 41

Aan

CC NHG Kenniscentrum

10 2e 5B@nhe org

IE^l@nhg org10 2e 10 2enhg org i S nhg org

10 2S 10 2sw |@nhg org |@nhg org
m

Onderwerp Re Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Urgentie Hoog

Er komen inderdaad veel vragen over binnen

Ik heb de informatie op Thuisarts aangepast

Als u ziek Ihuis bent kunt u paracetamol rtemon bij koorts on

koolpijn Voor adviczon bij hootten kijk bij hooslon

Ikstelvoor dat we dit zo houden tot er meer duidelijkheid is

ik mail je hier apart even over

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10X29

10 2e IWerkzaam

i

JUklU JBi

joaoaooc

saartn aoc

1DC IOC

IOC IOC

JOIXUBOC

1009000C

]S

IOC

ioc

3 a a u a a r

O C J U U L

DCODOOL

Ocnfl
N udcrlands

Huisartsen

Genootschap

DOODDL

onnooc

c sac

c sac

c sac

c sac

DC

a t

o c
a c1

n i

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www nhg org

www thuisarts nl

THUI5ARTS NL ■■■

Onderdeel van NHC

I0 2e 10X29Op 16 mrt 2020 om 10 37 heeft |@nhg org hetvolgende geschreven
Ik denk inderdaad dat we dat wel kunnen opnemen in het dossier en op Thuisarts

Is het een idee dat 10 29 |dat nu oppakt met|
Bij twijfel paracetamol was altijd al het beleid

10 2§

10 2e

101 29 @nhg orgVan NHG Kenniscentrum |
Verzonden maandag 16 maart 2020 10 26

Aan

CC

Onderwerp FW Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

^^^^@nhg org10X29 101 29 10X29 10 2e5B@nhe org @nhg org

0X2® |@nhg org

Beste collega s

Stuur jullie deze vraag als eerste door aangezien hier meerdere vragen van bezorgde burgers Thuisartsvragen over

zijn binnengekomen schreef eerder dat ze dit met^^^^ing oppakken daarom deze mail ook naar10X29

i

Groeten
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10 2s 10 2e l@gmail comVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 23

Aan NHG Kenniscentrum 10 2e |@nhg org

Onderwerp Voorzorgsprincipe bij ibuprofen en Corona

Beste collega s

Er zijn aanwijzingen dat o a ibuprofen de ernst van Corona doen toenemen Aangezien het vrij verkrijgbaar is en

mensen dit als alternatief gaan slikken voor de veelal uitverkochte paracetamol lijkt het mij zeer belangrijk dat zij

hierover gei nformeerd worden Hoewel er nog geen bewijs voor deze hypothese is is het voorzorgprincipe mogelijk

van levensbelang want het kan zo zijn dat als de link eenmaal wel is gelegd vele vaak jonge mensen onnodig

ernstiger ziek of zelfs overleden zijn door te wachten op bewijs Aangezien het waarschijnlijk geen positief effect heeft

bij Covid 19 laten we dan het gebruik sterk afraden tot we meer weten

Meer info

https twitter com olivierveran status 1238776545398923264

htt ps www thela ncet com iournals la nres article PIIS2213 2600 20 30116 8 fulltext

Vriendelijke groet
10 2e

huisarts

10 2e06J

f10 2aBig nr|
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Patienten Zorgmedewerkers DoelSector

Ziekenhuis Ziekenhuismedewerkers

met klachten

Patienten met

ernstige acute

luchtweginfectie

opgenomen in het

ziekenhuis

• Individuele

patientenzorg

• Isolatieen

bescherming

ziekenhuispopulatie en

medewerkers

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

Testen

1
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Buiten het

ziekenhuis

Huisartsenzorg Patienten uit de

risicogroep

Huisartsen en

praktijkmedewerkers met

klachten

Individuele

patientenzorg

Isolatieen

bescherming huisarts

en of medewerker

thuiszorg

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Patient met grote

zorgbehoefte van

huisarts thuiszorg

hospice

• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen
Uitwerking door NHG

GGD en Patienten verdacht

voor COVID {indien

nodig voor bestrijding

GGD medewerkers met

klachten

Bestrijdingsmaat

regelen zoals

contactonderzoek in

regio s waar geen

wijdverspreide

transmissie is

• Thuisblijven

Patienten uit de

risicogroep

Zorgmedewerkers

met klachten van

andere organisaties

buiten het ziekenhuis

Ter ondersteuning van

huisartsen en

zorginstellingen buiten

het ziekenhuis

Thuiszorg Thuiszorgmedewerkers met

klachten

Niet van toepassing • Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testen

Indicatie stelling voor

testen patient door

huisarts zie boven

Verpleeghuis medewerkerVerpleeghuis

lichamelijk

kwetsbare

patienten

Patienten verdacht Vaststellen van

uitbraakop

afdeling locatie voor

infectiepreventiebeleid

{cohortering of

iso I atie

Isolatie en

bescherming

verpleeghuispopulatie

voor COVID
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Patienten uit de

risicogroep

conform richtlijn

VERENSO

2
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en medewerkers

Individuele

patientenzorg

• Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Gehandicapten

zorg

Patienten verdacht Medewerkers

gehandicaptenzorg

Vaststellen van

uitbraak op

afdeling locatie voor

infectiepreventiebeleid

{cohortering of

isolatie

Isolatie en

bescherming

kwetsbare patienten

en medewerkers

Individuele

patientenzorg

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

voor COVID

woonvormen

met Wlz

indicatie 24 7

toezicht of

verpleging

Patienten uit de

risicogroep

Thuisblijven

Vervangend werk

Afstand houden

PBM gebruik

Testenconform richtlijn VGN

Intramuraie Patienten uit de

risicogroep

Mogelijkheden tot Isolatie en

bescherming

kwetsbare patienten

• Individuele

patientenzorg

♦ Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

GGZ
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden

patienten zijn

meestal niet

lichamelijk

kwetsbaar
Eventueel bij verpleging en

lichamelijk onderzoek
conform richtlijn GGZ

NL
mogelijk

gedragsproblem
PBM gebruik

• Testen
en

Instellingen

voor Jeugdzorg

mogelijk

gedragsproblem

Op indicatie van wie

bij gedragsproblemen

Groepswerkers Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker
• Thuisblijven

• Vervangend werk

• Afstand houden
en

Bescherming

risicogroepen tegen

besmette medewerker

Ambulancezorg Ambulancemedewerkers

met klachten

Niet van toepassing

Indicatiestelling door

huisarts of in • Thuisblijven

3
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ziekenhuis • Vervangend werk

• PBM gebruik

• Testen

Alle patienten met

griepachtige klachten

NIVEL

huisartsen

peilstations

♦ Surveillancen v t

Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

indien voldoende testcapaciteit dan is testen de eerste keus

4



373769

RIVM CHIRURGISCHE MASKERS BIEDEN ONDER VOORWAARDEN VOLDOENDE

BESCHERMING

Chirurgische maskers bieden onder voorwaarden voldoende bescherming tegen

besmetting met het Corona virus Dit zegt het RIVM in een herziene richtliin over het

gebruikvan mondneusmaskers

Uitgangspunt is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden

bij de verzorging en behandeling van een patient met COVID 19 Volgens het RIVM biedt een

FFP1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patienten

verzorgen met COVID 19 Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij veel druppels kunnen

vrljkomen zoals bronchoscopie tracheale intubatie en niet invasieve beademing Hiervoor

wordt een FFP2 masker geadviseerd

Een FFP chirurgisch masker magaan een stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om

te ademen 3 4 uur of tot het masker heel nat wordt Maskers hoeven anders dan

handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patienten achter elkaar

Gebruikte FFP en chirurgische maskers moeten worden bewaard voor her sterilisatle en

later hergebruik De methoden hiervoor worden nader onderzocht

Lees hier het volledige advies
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10 2«To NHG Ken n iscent rum Q @n hg org]
From

Sent

Subject
Received

info

Mon 3 16 2020 9 58 37 AM

FW praktische vragen en antwoorden box

Mon 3 16 2020 9 58 38 AM

Van ES
Verzonden maandag 16 maart 2020 10 23

Aan

10 2e E 10 2e @ huisartsenpraktijkcarnisselande nl

@erasmusmc nl ®@lhv nl KNMG District Rotterdam

Onderwerp RE praktische vragen en antwoorden box

1° 2e 10 2s |@fed knmg nl info info@nhg org

Wie pakt het creeren van deze box op

Corona praktische vragen box

Geeft het verlagen van de afzuiging van een kamer een downwaartse flow en minder kans op besmetting
Voldoet een full face snorkelmasker als vervanging van een mondkapje
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10 2«To NHG Ken n iscent rum Q @n hg org]
From

Sent

Subject
Received

info

Mon 3 16 2020 9 59 01 AM

FW Medische vragen en antwoorden box

Mon 3 16 2020 9 59 02 AM

10 2e E 1Q 2e @ huisartsenpraktijkcarnisselande nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 17

Aan info info@nhg org

Onderwerp FW Medische vragen en antwoorden box

Van g
Verzonden maandag 16 maart 2020 09 56

Aan @erasmusmc nl fl jg lhy n|~ KNMG District Rotterdam

Onderwerp Medische vragen en antwoorden box

Welke organisatie neemt dit op zich

Geachte collega s en mede wetenschappers en denkers

In deze ingewikkelde tijden zullen we moeten geloven in de kracht van de wetenschap

Het observeren vastleggen onderzoeken vragen creeren antwoorden vinden antwoorden zoeken Kennis en kunde delen

IMaar mijn idee kan dit in een medische vragen en antwoorden box

Hierbij alvast een lijstje vragen
Effect corticosteroid neusspray positief of negatief

Spoelen nacl positief

Aanwijzingen voor gastro intestinale route

Indien ja wat is het immunologische effect

Anaal afweer op te wekken

Gastro intestinaal afweer op te wekken

Zijn er positieve anale per kweken bekend of is dit niet onderzocht

Pneumokokken vaccinatie beschermend voor super infect

10 2» 10 2 @fed knmg nl
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Testcapacite

it bij

opschaling

TestcapaciteitStatus

diagnostiek per dagLocatie in vir dagstaat
VIREMC

VIRRIVMIDS

VIRAMC

VIRGRONINGEN

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

ODraaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

ODraaiende

Draaiende

Draaiende

ONiet draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

ONiet draaiende

ODraaiende

Draaiende

ODraaiende

ODraaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

Draaiende

0 Niet draaiende

0 Niet draaiende

ONiet draaiende

ONiet draaiende

300 600EMC

400 800RIVM

AMC

CERTE 60 120

144 426ETZ VIRTILBURG

VIRMLMBD

VIRENSCHEDE

VIRLEIDEN

VIRMAASTRICHT

JZB

LabMicTa

LUMC 200 400

200 400MUMC

Microvida 200 500

I250 500VIRVELDHOVEN

VIRUMCN

VIRUMCG

VIRUMCU

Streeklab HaarlenVIRKEN

Atalmedial

Canisius WilhelmiVIRCWZ

Diakonessenhuis VIRDIAKUTRECHT

Eurofins NMDL LCVIREUROFINS

Franciscus Gasthi

Gelre Ziekenhuis VIRGELRE

HagaZiekenhuis VIRHAGA

Ikazia

Isala

Izore

PAMM

Radboud UMC

UMCG

UMCU

90 180 270

200

400 500

200

200

300 400

100 300VIRATAL

50 300

50 iom

300300

200 600

50 100

15 15

150 150VIRISALA

VIRLEEUWARDEN

Laurentius ZiekenVIRLAURENTfUS

Maasstad ZiekenhVIRMCRROTTERDAM

Meander MediscMRMEANDER

90 400

24 24

400 400

30 60

Pro Health Medic mogelijk 200100

100 100Reinier Haga MDC

Rijnstate

RLM Dordrecht G

St Antonius Zieke

Star shl Diagnosti VIRSTARSHL

Streeklab GGD AnVIRGGDADAM

Tergooi ZiekenhuiVIRTERGOOl

Zuyderland MedisVIRHEERLEN

HMC

Comicro

VieCurie

Microbe Lab BV

OLVG Lab MML VIROLVG

SALTRO Utrecht VIRSALTRO

VIRArnhem 75 200

200 200

100 200

400 800

80 160

100 200

90 90

30 30

120 120

1000500
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Diagnostiekvooru 300 400

mediaan testcapacit llOtypische schaalfact

mogelijke situatie status volgens Adam

diagnostiek door mida maar wacht op BDmax reagentia en gaat da

niet meenemen

diagnostiek door labWeet ik niet

diagnostiek door EraWeet ik niet denk Erasmus

diagnostiek door McWeet ik niet denk Erasmus ze wachten op spu

diagnostiek door stnWeet ik niet

diagnostiek samen vijnstate krijgen we op RIVM veel confirmaties v

diagnostiek doro meWeet ik niet

Ziekenhuis gelderse vallei ziekenhuis ri diagnostiek door RijiRijnstate krijgen we op RIVM veel confirmaties

Capaciteit vraag ik na

Capaciteit vraag ik na

ANDERE LABS

ADRZ Admiraal de Ruyterziekenhuis

Aruba lab

Deventer Ziekenhuis

Ijsselland Ziekenhuis

Ikazia lab

Noordwest ziekenhuisgroep

Slingeland Ziekenhuis SKB

StJansdal Harderwijk

WBVR Lelystad

GD dieren Deventer
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huidig opsch

factor e alings

opschali capaci waard dagstaopmerkleure

teit e ten 2 king n

2 300

2 400

uitleg

Schatting uit

dagstaten ng
277 eoo 600 blauw aangegeven door lab

geel max dagstaten zou je e

lichtblauw max van aangege

groen testcapaciteit 2 med

rood onbekend uit dagstate

oranje PAMM data aangepa

paars toch opgeschaald

67 800 800

DIV 0304 304 304 608

243 2 243

2 95833 144

243 486

426100 426

ffDIV 0

ffDIV 0

153 153 153 306

206 206 206 412

129 2 200

2 200

2 5 200

2 250

400 400

183 400 400

500 500

189 500 500

176 ffVALUE

VALUE

VALUE

90 270 270

284 200 400 400

325 200 500 500

212 1 33333 300 400 400

147 100 300 3003

113 50 300 3006

28 ffVALUE

VALUE

50 100 100

27 300 600 600

3 200 600 600

52 50 100 1002

DIV 063 63 63 126

1 15

1 150

4 44444 90

1 59

15 30 een opscialingsmogelijkheden

lalingsmogelijkheden113 150 300

85 400 400

118 ^^^^^^lalingsmogelijkheden59 59

138 ffVALUE 400 800 800

82 2 82 82 164

ffVALUE 100 200 200

^^^^^Pialingsmogelijkheden1 100

2 66667 75

1 200

100 200

184 200 200

200 400 geen opscialingsmogelijkheden

mogelijk nfieerffVALUE 100 200 200

181 2 400

2 80

2 100

1 97

1 30

800 800

74 160 160

40 200 200

97 97 194 geen opsc lalingsmogelijkheden

geen opsc lalingsmogelijkheden30 60

0ffDIV 0

ffVALUE

0 00

240 240120

10002 500 1000

ffDIV 0

ffDIV 0

99 99 19899

42 42 8442
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1 33333 300 400 400

2totaal 7342

6742

13639

12439

15482

14282zonder microl

n zelf aan de slag voor cito diagnostiek Ze krijgen spullen voor validatie Rest blijven ze doen bij Microvida dan

lien om zelf te gaan testen

an waaruit dat blijkt

van waaruit dat blijkt
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vt x2 kunnen doen niet duidelijk of dit al opgeschaald is namelijk

ven door lab

iaan van opschalingsfactor

n en uitvraag

st obv recente info frnaciscus gasthuis opgschaalde waarde van 60 waarschijnlijk typfout verandert in 600
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Locatie tabblad capaciteit EIGENAAR dagstaat

VIRJJMCGUMCG

AMC VIRAMC

VIRArnhemRijnstate

Atalmedial

Canisius Wilhelmina ziekenhuis

Diakonessenhuis

EMC

LabMicTa

Eurofins NMDL LCPL

Gelre Ziekenhuis

Streeklab GGD Amsterdam

CERTE

Haga Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Isala

Streeklab Haarlem

Laurentius Ziekenhuis

Izore

LUMC

MUMC

Maasstad Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

VIRATAL

VIRCWZ

VIRDIAKUTRECHT

VIREMC

VIRENSCHEDE

VIREUROFINS

VIRGELRE

VIRGGDADAM

VIRGRONINGEN

VIRHAGA

VIRHEERLEN

VIRISALA

VIRKEN

VIRLAURENTIUS

VIRLEEUWARDEN

VIRLEIDEN

VIRMAASTRICHT

VIRMCRROTTERDAM

VIRMEANDER

JZB VIRMLMBD

VIROLVG

RIVM VIRRIVMIDS

VIRSALTRO

Star shl Diagnostische Centra

Tergooi Ziekenhuis

ETZ

Radboud UMC

UMCU

PAMM

Microvida

Franciscus Gasthuis Vlietland

Ikazia

Pro Health Medical

Reinier Haga MDC

RLM Dordrecht Gorinchem

St Antonius Ziekenhuis

VIRSTARSHL

VIRTERGOOI

VIRTILBURG

VIRUMCN

VIRUMCU

VIRVELDHOVEN

HMC

Comicro

VieCurie

Microbe Lab BV
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EIGENAARDesc dagstaat

UMC Groningen

Amsterdam UMC

Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Atalmedial

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Diakonessenhuis afd MMB Utrecht

Erasmus MC Rotterdam

Streeklab Hengelo

Eurofins NMDL LCPL

Gelre Ziekenhuis

GGD Amsterdam

Certe

HagaZiekenhuis

Zuyderland MC

Isala

Streeklab Kennemerland

Laurentius Ziekenhuis Roermond

Izore

LUMC afd medische microbiologie

AZM Maastricht

Maasstad Ziekenhuis Rdam

Meander MC

Jeroen Bosch Ziekenhuis

OLVG

RIVM IDS

Saltro

Star shl

Tergooi Ziekenhuis

Streeklab Tilburg

UMC Nijmegen

UMC Utrecht afdeling Virologie

Veldhoven Lab voor Medische Microbiologie
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Inzet van een centrale Callisto database voor de bestrijding van SARS CoV 2 in NL

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e Centrum IDSAuteurs

De sequenties die wereldwijd worden bepaald van SARS CoV 2 worden gedeeld in de GISAID database In het breed

gebruikte Nextstrain programma worden deze sequenties inclusief een kleine set metadata geanalyseerd en in zeer

informatieve interactive visualisaties publiek gepresenteerd https nextstrain org De data worden niet

dagelijks bijgewerkt de sequenties in deze database zijn niet allemaal even goed van kwaliteit en de metadata zijn

beperkt Hierdoor is de waarde van deze visualisaties voor de bestrijding van de uitbraak in NL beperkt

Zowel op het RIVM als op het EMC zijn virologen en epidemiologen met diverse tools de beschikbare sequenties aan

het cureren en analyseren om informatieve en betrouwbare visualisaties te leveren die gebruikt kunnen worden om

het verloop van de SARS CoV 2 uitbraak te duiden en te presenteren in bijvoorbeeld RT s OMT s publicaties en

nieuwsberichten

Bij IDS vir is een eigen besloten versie van de Nextstrain ingericht het Callisto platform waarin voor verschillende

virussen de Nederlandse sequenties worden geanalyseerd ontwikkelaars

Dit platform is heel geschikt voor het hier boven beschreven doel Met name in de volgende fase van de uitbraak

voorbij de piek kan dit ingezet worden in de opsporing van transmissies en nieuwe introducties in Nederland

Als voorwerk heeftmjjJgQJal een Callisto omgeving ingericht waarbij hij de GISAID data van Nederland heeft

ingevoerd met dus nog de zeer beperkte set metadata die geupload wordt naar GISAID Hieronder een aantal

screenshots Callisto is ook direct te bekijken via http corona callisto rivm nl SARS COV2 N B uit beveiligings en

privacy oogpunt is het alleen toegankelijk vanuit de CAMPUS werkplek inloggen met de RIVM e account Daar is

het interactieve karakter van het platform te zien

10 2e 10 2« Ien

De sequenties worden geanalyseerd via de zgn maximum likelihood en de resulterende boom kan fylogenetische

afstanden of afstanden in detijd sample date aangeven De takken en nodes kunnen worden voorzien van een

kleur op basis van de gekoppelde metadata in dit voorbeeld dus nog beperkt tot provincie en clade Op de takken

of nodes van de boom kunnen specifieke mutaties worden getoond Verder kan er ingezoomd worden op specifieke

clades of periodes etc voor meer gedetailleerde informatie Naast de boom worden kaartjes genereerd en plots met

daarop geidentificeerde mutatie hotspots in de Nederlandse SARS CoV 2 genomen

Dankzij het besloten karakter van deze applicatie kan er meer gedetailleerde data in dan nu in het openbare GISAID

gedeeld wordt Daarmee kan sequentie analyse substantieel bijdragen aan het inperken van de uitbraak

De meest noodzakelijke informatie die hiervoor gebruikt moet worden is op dit moment de plaatsbepaling Voor

toevoeging van 4 cijferige postcode of NUTS 3 code zouden we de stamnamen moeten koppelen met

Osirisnummers en of labnummers lang niet alle cases waarvan sequenties zijn bepaald worden in Osiris gemeld

Toevoeging van Osirisnummer maakt ook dat EPI en LCI gemakkelijker de juiste case sequentie kunnen herkennen

Om dit platform centraal in te kunnen zetten in de SARS CoV 2 bestrijding is het noodzakelijk om

1 dagelijks geupdatet gecureerde alignment van de sequenties te uploaden

o Alle NL sequenties een kleine geselecteerde set referenties vanuit de rest van de wereld

Dagelijkse upload van de relevante metadata monsternamedatum postcode 4 NUTS 3

geboortedatum leeftijd geslacht en de beschikbare identifiers labnummer osirisnummer

Toegangtot het besloten Callisto platform voor medewerkers van RIVM en EMC die betrokken zijn bij de

bestrijding

Op dit moment wordt er alleen gesequenced door EMC en RIVM De werkwijze zou nu dus als voIgt kunnen zijn

RIVM stuurt nieuwe sequenties naar EMC Die worden bij EMC samen met hun eigen sequenties toegevoegd aan de

gecureerde alignment Deze alignment wordt door |Q2£§|in Callisto gezet EMC en RIVM sturen beiden csv s naar

^ met Fasta Id overige metadata zie hierboven Dagelijks wordt er een nieuwe analyse gemaakt in Callisto

Op het moment dat er ook andere labs gaan sequencen zouden wij die data ook willen toevoegen aan de set

Waarschijnlijk is het wettelijk niet toegestaan om al deze labs ooktoegang tot de SARS CoV 2 Callisto te geven

Om te zorgen dat deze labs er toch iets aan hebben om data te delen dagelijkse nieuwsbrief met screenshots Of

een publieke NL Nextstrain met zeer beperkte set metadata
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Miniwerie van VoDugezondhekl
Wclajnen Sport

Totaie huidige en opschalingscapaciteit voor COVID 19
BEREKENINGENVAN 31 MAART 2020

VOORLOPIGEINZICHTEN

2 3 van de MMLs heeft voldoende

voorraad voor 4 weken op huidige
voile testcapaciteit1

Testcapaciteit kan uitgebreid worden naar 29 000 testen per dag

met toevoeging opschalingslabs en uitbreiding van uren

000 testen dag
29li pm

2

3 5 W0Sk kunnen de MML laboratoria

gemiddeld nog testen bij
10 000 tests per dag indien

zij gebruik maken huidige
voorraden en toegezegde
leveranties1

9

a

18

Uitgebreide

openingsuren
8

W

nHuidige

capaciteit 68 van lal30rat0ria kunnen nog

ongeveer 4 weken testen

met huidige voorraden en

toegezegde leveranties1

~4 300 dag momenteel

uitgevoerd

Opschalings-
labs2

Andere

opties

Maximale

capaciteit na

opschaling3

MML

1 Op basis van data van 38 medisch microbiologische laboratoria MML uitgaande van hun huidige testcapaciteit

2 HPV laboratoria Sanquin Wageningen Bioveterinary GD Dieren Deventer

3 Hierbij zijn toekomstige overstap naar nieuwe platformen nog niet meegenomen

Bron Vragenlijsten testcapaciteit ingevuld door COVID test laboratoria tussen 28 03 en 30 03 Totaal aantal laboratoria 53 44 laboratoria hebben via de vragenlijsten input geleverd Data van het AMC Diakonessenhuis Utrecht

Haga en Ikazia zijn gebaseerd op de meeste recente schatting uit dagstaten Data uit HPV labs zijn gezamenlijk ingeschat op 2500 testen dag
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Miniwerie van VoDugezondhekl
Wclajnen SportDe totale testcapaciteit in de huidige laboratoria ligt ver boven het

aantal COVID 19 testen dat nu per laboratorium wordt afgenomen

VOORLOPIGEINZICHTEN

Overzicht van huidig aantal testen per dag huidige testcapaciteit en capaciteit bij opschaling van de bestaande

laboratoria die COVID 19 diagnostiek uitvoeren

Aantal testen dag

Extra capaciteit bij opschaling

I Huidige testcapaciteit
—

Huidig aantal testen per dag
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Bron Vragenlljsten testcapaciteit ingevuld door COVID test laboratoria tussen 28 03en 30 03 44 laboratoria hebben input geleverd data

dagstaten

het AMC UMCU CWZ Diakonessenhuis Utrecht Haga en ikazia zijn gebaseerd op de meeste recente schatting uit
2
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
V elzijn en Sport

Status laboratorium opschaling SARS CoV 2
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m

10 2e
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31 maart 2020

Huidige status van laboratoria voor SARS CoV 2

diagnostiek in Nederland

Het RIVM IDS coordineert een netwerk van opschalingslaboratoria die aan

bepaalde vooraf gestelde eisen moeten voldoen 1 2 Bij een grote epidemie of

pandemie kan dit netwerk ingeschakeld worden om de uitrol van diagnostiek
voor te bereiden en de capaciteit voor testen te vergroten Het RIVM doet dit

vaak samen met een ander expertisecentrum in Nederland Voor SARS CoV 2 is

dit het Erasmus Medisch Centrum Erasmus MC In het netwerk van

opschalingslaboratoria Engels Outbreak Assistance Laboratories OALs zijn
SARS CoV 2 13 laboratoria vertegenwoordigd Wordt een

epidemie pandemie zo groot in Nederland dat andere laboratoria ook diagnostiek
moeten kunnen doen dan wordt de diagnostiek ook naar ander laboratoria

uitgerold eerst naar de laboratoria die al routinematig moleculaire diagnostiek in

hun pakket hebben 2e ring en vervolgens naar laboratoria die dit gapn

implementeren specifiek voor het pathogeen dat de epidemie pandemie
veroorzaakt Voor SARS CoV 2 zijn dat op dit moment 31 2e en 3e rings
laboratoria Deze data is samengevat in Figuur 1

voor

Aangesloten laboratoria SARS CoV 2 diagnostiek in

Nederland

35

30

25

20

15

■
10

5

0

Opschalingslaboratoria 2e en 3e rings laboratoria

Figuur 1 Het aantal betrokken laboratoria met SARS CoV 2 diagnostiek

Expertise centra

A

De gestelde eisen voor een opschalingslab Outbreak Assistance Laboratory zijn
1 2

• 24 uur 7 dagen per week beschikbaarheid

Minimum capaciteit van 100 monsters per dag gedurende 2 3

maanden

• De mogelijkheid tot het uitpakken van materialen die mogelijk een BSL

3 organisme bevatten

• Routine moleculaire diagnostiek faciliteit

• Gebruik van interne controle in routine moleculaire diagnostiek
• 8 uur doorlooptijd 24 uur in 2009 tijdens Influenza pandemie
• Deelname aan extra kwaliteitsrondzendingen en het delen van

resultaten

Pagina 3 van 9
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Voor het zelfstandig uitvoeren van SARS CoV 2 diagnostiek moeten de

laboratoria aan de volgende voorwaarden voldoen

Proficiency panel testen met goed resultaat validatie specificiteit en

juiste detectie SARS CoV 2

Runcontrole verdunningsreeksen met goed resultaat validatie van

analytische specificiteit
Confirmatie van 5 positieve monsters en 10 negatieve monsters bij een

van de expertise laboratoria RIVM of Erasmus MC met goed resultaat

beperkte klinische validatie

Na het succesvol doorlopen van de drie validatiepunten die ook voor eigen
accreditatie gebruikt mogen worden mag het laboratorium zelfstandig de

diagnostiek uitvoeren
\

Panel en runcontroles

Er zijn twee typen proficiency panels gedistribueerd Een voor de

opschalingslaboratoria bestaande uit heel levend virus Influenzavirus A H3N2

en B Vic Rhinovirus A16 CoV OC43 CoV 229E CoV NL63 drie verdunningen
van SARS CoV 1 RNA en zonder virus En een voor 2e en 3e rings laboratoria

verder gecombineerd 2e ring genoemd bestaande uit heel levend virus

Influenzavirus A H3N2 en B Vic Rhinovirus A16 CoV OC43 CoV 229E CoV

NL63 twee verdunningen van SARS CoV 1 RNA en een met SARS CoV 2 RNA

en zonder virus Positieve runcontrole was initieel SARS CoV 1 RNA alleen voor

de opschalingslaboratoria Later is naaralle laboratoria de runcontrole SARS CoV

2 RNA gedistribueerd zodra het virus beschikbaar was De laboratoria werd

verzocht het panel en een tien voudige verdunningsreeks van de runcontroles

met de Corman PCR E gen en RdRP gen of eigen opgezette of commerciele

PCR te testen

In Figuur 2 staat aangegeven hoe de opschalingslaboratoria en expertisecentra
hebben gescoord in de detectie vili SARS CoV 1 of SARS CoV 2 in het

opgestuurde panel en tot welke verdunning de opgestuurde runcontroles RCs

positief in de PCR zijn gevonden Ditzelfde is weergegeven in Figuur 3 voor de 2e

ring

Methode van scoren

Voor het panel ontvangen de laboratoria een score van valide wanneer ze alle

drie de monsters met SARS CoV 1 of SARS CoV 2 correct hebben aangemerkt
als SARS CoV bevattende monsters Een score van niet valide wordt

toegekend wanneer een of meer van de SARS CoV 1 of SARS CoV 2 bevattende

monsters niet juist worden herkend door een laboratorium Wanneer een

laboratorium nog geen data heeft ingestuurd ontvangen het de score nog

onbekend

De gemeten RCs verdunningsreeksen ontvangen een score van goed wanneer

alle metingen in de verdunningsreeksen tot en met de 1Q~4 verdunning gemeten
zijn Dit is naar de maatstaf van de expertisecentra Erasmus MC en RIVM Een

score van voldoende wordt toegekend wanneer niet alle metingen E gen en

RdRp gen in de verdunningsreeks tot en met de 10 3
verdunning gemeten zijn

Een score van matig wordt toegekend wanneer niet alle metingen in de

verdunningsreeks tot en met de 10
3
verdunning gemeten zijn Wanneer een

laboratorium nog geen data heeft ingestuurd ontvangen ze de score nog

onbekend Voor zowel de OALs als de 2e ring zijn de scores apart toegekend
voor de SARS CoV 1 en SARS CoV 2 run controles
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Resultaten Panel en runcontroles van de opschalingslaboratoria
en expertisecentra
Alle 13 opschalingslaboratoria en de twee expertisecentra hebben het panel
valide gescoord

Voor de SARS CoV 1 RCs hebben negen laboratoria goed gescoord De andere

zes laboratoria hebben voldoende gescoord

4Voor de SARS CoV 2 RCs hebben 12 laboratoria goed gescoord een

laboratorium heeft voldoende gescoord twee laboratoria hebben de data nog
niet gerapporteerd Deze data is samengevat in Figuur 2

Resultaten Panel en runcontroles van de 2e rings laboratoria

Van de 2e ring hebben 23 van de 31 laboratoria valide gescoord voor hel

panel een laboratorium heeft niet valide gescoord Zeven laboratoria hebber

nog niet gerapporteerd

Voor de SARS CoV 1 RCs hebben zeven van de 31 laboratoria goed gescoord
15 laboratoria hebben voldoende gescoord en een laboratorium scoort matig
Zeven laboratoria hebben nog niet gerapporteerd Een laboratorium gebruikt een

kit wat SARS CoV 1 niet detecteert Voor dit laboratorium is een score van niet

van toepassing toegekend

Voor de SARS CoV 2 RCs hebben 16 van de 31 laboratoria goed gescoord
zeven laboratoria hebben voldoende gescoord Een laboratorium scoort

matig Zeven laboratoria hebben nog niet gerapporteerd Deze data is

samengevat in Figuur 3

In Figuren 4 en 5 zijn respectievelijk de gevoeligheid van de OALs en 2e ring
samengevat Hier is per target gen per verdunning van de runcontrolereeks

weergegeven welk percentage van de laboratoria een succesvolle meting heeft

verricht Niet alle laboratoria testen op zowel het E gen als het RdRP gen Twee

nieuwe 2e rings laboratoria hebben de materialen net ontvangen

Pagina 5 van 9



373800

31 maart 2020

Score panel opschalingslabs Score runcontrole opschalingslabs
SARS CoV 120
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15
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V
Score runcontrole opschalingslabs

SARS CoV 2
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0

Goed Voldoende Matig Nog onbekend

Figuur 2 De scores van zowel het panel als de runcontroles van SARS CoV 1 en SARS CoV 2 van de

opschalingslaboratoria en expertisecentra n 15

r

Score panel tweede en derde rings

laboratoria

Score runcontrole tweede en derde

rings labs SARS CoV 1
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I
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Score runcontrole tweede en derde

rings labs SARS CoV 2
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Kwalitatieve resultaten runcontrole

opschalingslaboratoria

Kwalitatieve resultaten runcontrole

opschalingslaboratoria
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Kwalitatieve resultaten runcontrole

tweede en derde rings iaboratoria
Kwalitatieve resultaten runcontrole

tweede en derde rings Iaboratoria
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verdunning van SARS CoV 2 runcontrole

l
Figuur 5 Hier is per target gen per verdunning van de runcontrolereeks weergegeven welk percentage van

de tweede en derde rings Iaboratoria een succesvolle meting heeft verricht Niet a lie Iaboratoria testen

voor zowel het E gen als het RdRP gen Daamaast gebruikt een laboratorium een kit die SARS CoV 1 niet

detecteert Hierdoor zijn de resultaten van dit laboratorium niet geincludeerd bij de data van de

SARS CoV 1 runcontrole
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Status van confirmaties van laboratoria

Van elk laboratorium wordt verwacht dat ze voor de validatie 10 negatieve en 5

positieve monsters ter confirmatie opsturen naar een van de twee

expertisecentra Momenteel hebben acht van de 13 OALs 10 negatieve en 5

positieve monsters laten confirmeren Bij overeenkomstig resultaat hebben de

laboratoria aan de confirmatie eis voldaan De andere laboratoria hebben

negatieve en positieve monsters ingestuurd maar nog geen 10 en 5

respectievelijk of de confirmatie is nog niet volledig afgerond

Van de 2e ring hebben 13 van de 31 laboratoria aan de confirmatie eis voldaan

Van zes laboratoria zijn confirmaties ontvangen 12 laboratoria moeten nog

confirmaties waarvan vijf laboratoria nog niet zijn gestart Dit is weergegeven in

Figuur 6 en Figuur 7

Status confirmatie opschalingslabs

10

i ■
5

0

Gereed Incompleet Niks ontvangen

Figuur 6 Status confirmaties van opschalingslaboratoria n 13

Status confirmatie tweede en derde

rings labs

15

I
1

I
10

5

0

Gereed Incompleet Niks ontvangen

Figuur 7 Status confirmatie tweede en derde rings laboratoria n 31
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Er is aan de laboratoria gevraagd een overzicht te sturen welke negatieve en

positieve met Ct waarden monsters voor confirmatie bij het Erasmus MC of

RIVM zijn aangeboden Daarbij is ook gei nventariseerd wat de redenen zijn dat

sommige laboratoria nog incompleet geconfirmeerd zijn In totaal zijn er vijf
verschillende redenen gevonden om de confirmatiestatus van een laboratorium

als incompleet aan te merken

De originele uitslag is niet geconfirmeerd door de expertisecentra

De data van het Erasmus MC ontbreekt nog in onze database

Er ontbreken nog monsters en of de benodigde monsterregistratie van

het externe laboratorium

Er is een mismatch tussen de opgegeven data van de monsters en het

monsterregistratiesysteem van het RIVM

Om de confirmatiestatus van deze laboratoria gereed te krijgen zijn of worden

de volgende actiepunten ondernomen

Het externe laboratorium wordt gevraagd extra monsters ter confirmatie

op te sturen

De data wordt bij het Erasmus MC opgevraagd

Het externe laboratorium wordt nogmaals verzocht de benodigde
monsters en of data op te sturen

De ingestuurde gegevens worden handmatig nagelopen en aangevuld in

onze registratie eventueel met behulp van het desbetreffende externe

laboratorium

De monsters worden dagelijks getest bij het RIVM en de aanvullende data

wordt ingevoerd

In Figuur 8 en 9 zijn de gegevens van de opschalingslaboratoria en de tweede

en derde rings laboratoria met de confirmatiestatus incompleet samengevat

Reden incomplete confirmatie opschalingslabs

s

4

3

2

1

0

Monsters en of

bijbehorende data niet

opgestuurd

Orginele uitslag niet

geconfirmeerd

Data confirmatie EMC nog

niet ontvangen

Mismatch ontvangen

monsterregistratienummers

Monsters nogtetesten door

RIVM
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Reden incomplete confirmatie tweede en derde rings laboratoria
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Testcapaciteit opschalingslaboratoria en tweede en derde

rings laboratoria

Van de participerende laboratoria is gevraagd hun testcapaciteit te rapporteren
Voor de opschalingslaboratoria zijn de vereisten dat ze minimaal 100 monsters

per dag kunnen verwerken Er is een navraag gedaan voor meer specifieke data

van deze laboratoria Dat wordt in een update van dit document verwerkt

De capaciteit van de 2e ring is inmiddels goed in kaart gebracht Van deze

laboratoria is zowel de reguliere als de maximale testcapaciteit weergegeven in

Figuur 10

Testcapaciteit per dag 2e en 3e rings laboratoria

10

9

8

7

6

5

4

3
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26 50 51 100 101 200 201 300 301 400 400 Onbekend25

■ Normale capaciteit ■ Maximale capaciteit

Bij rapportage van het panel en RCs verdunningsreeksen is gevraagd
naar details van gebruikte extractiemethoden extractie kit en

apparatuur en PCR methoden enzym en apparatuur

Gebruikte kits en apparatuur voor RNA isolatie

De door alle laboratoria gebruikte RNA isolatie kits en apparatuur zijn
inclusief de bijbehorende fabrikant weergegeven in Figuur 11 en Figuur
12 Een aantal van de laboratoria heeft deze data nog niet gedeeld
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N~A
Gebruikte RNA isolatie Kits

I I I
\ \X \ \ X XXX X X X X \X xXX

■
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XX x

Figuur 11 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte RNA isolatie kits samen met het aantal laboratoria per kit n 42

Gebruikte RNA isolatie Apparatuur20

■
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12

10

Xs V V sV \ VX V
\ X

X s
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Figuur 12 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte apparatuur voor RNA isolatie samen met het aantal laboratoria per kit n 42
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Gebruikte kits voor PCR

De door alle laboratoria gebruikte PCR kits en apparatuur zijn inclusief de bijbehorende fabrika

aantal van de laboratoria heeft deze data nog niet gedeeld
weergegeven in Figuur 13 en Figuur 14 Een

Gebruikte PCR kits

35

30
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\X \\X X\X X

Figuur 13 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte PCR kits inclusief fabrikant met het aantal laboratoria per kit n 42
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Gebruikte PCR apparatuur
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Dit document is mogelijk gemaakt door het werk van de onderstaande

laboratoria Veel dank voor het delen van de data de open

communicatie en prettige samenwerking
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EIGENAARDesc dagstaat
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Coris Biaconcept pdf

Beaeleidende mail pdf

covid 19 respi strip en vim pdf

BioEasv IFU pdf

BioEasv Clinical Report pdf

Sun 3 29 2020 4 15 03 PM

Coris antigen test en BioEasy antibody test

Sun 3 29 2020 4 15 46 PM

BioEasv pdf

Hoi^^^zie hieronder en bijgaand de Coris Antigen test ik kan de voorraad tot uiterlijk morgenochtend vroeg rond 08 00 uur

vasthouden kunnen we deze bestellen voor het preventief testen van zorgpersoneel ziekenhuizen verpleeghuizen zonder

symptomen patienten die niet voor Corona zijn opgenomen en nieuwe patienten die niet voor Corona worden opgenomen en

eventueel ook voor bezoekers zolang er nog bezoekers zijn toegestaan in ziekenhuizen

Het is een van Benelux voor Benelux project en we hebben voorkeurspositie omdat NL destijds heeft bijgedragen aan de

ontwikkeling positieve predictieve waarde is 100 Het legt minder belasting op bloedlab s en uiteraard tijdwinst Geproduceerd

in Belgie ook daardoor snel geleverd Preventief testen met 5000 tests voorkomt vele overleden patienten mijn raming 20

personen en houdt 1C plaatsen vrij mijn raming 30 1C plaatsen

Hieronder een artikel over Veneto waar alsnog wordt begonnen met preventief testen zowel auto drive through swabs als het

screenen van personeel en patienten in ziekenhuizen met de uitspraak van viroloog Crisanti Epidemics must be fought on three

fronts with hospitalisation and intensive care with discipline at home limiting all social contacts and with active surveillance that

is identifying all those who unaware can transmit this disease

http www rfi fr en europe 20200325 italv s veneto region to launch population wide testing for covid 19

Art RFI Franse staatradio

10 2S

Daarnaast krijg ik een grote hoeveelheid kwalitatief goede antibody testen beschikbaar waar in Belgie mee wordt begonnen na de

piek Viroloog Van Ranst geeft in onderstaande artikel aan dat er nu goede bloedtesten beschikbaar zijn Deze krijg ik ook

beschikbaar op kortetermijn binnen 3 dagen uit Belgie zie bijgaand BioEasy

Wie is immuun voor coronavirus Minister De Backer wil massaal testen na piek viroloog Van Ranst zeer goed plan | VRT NWS

nieuws http5 vrtnws be p b3vLqbx8L

Ik hoop op uw spoedige reactie vanavond vanwege de voorraden die onder druk staan en productie en verdeling die momenteel

wordt ingepland

Groeten

10 2©

10 2e31

www worldcapital vc

Skype ] 10 2»

Kantoor

Weesperstraat 61 105 1018 VN Amsterdam
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SARS CoV 2 in
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Week

Voetnoot Monsters zijn afgenomen bij patienten die de huisarts consulteren met acute luchtwegklachten

Acute klachten aan de luchtwegen omvat griepachtige klachten en andere acute luchtweginfecties

De patienten zijn bemonsterd in het kader van de Nivel RIVM respiratoire surveillance door de

huisartsen van de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer 10 2g

10 2gvan

Deze bijlage is geldig van 11 12 2019 tot 01 02 2023 Vervangt bijlage d d 24 01 2019

Locatie s waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

10 2g

Nederland

Locatie Afkorting

R1

10 2g

iNieaerianu

Flexibele scope1

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

Medisch werkveld Klinische Pathologie
Met inachtneming van de vigerende veldnormen NWP

PA PRE 01 Pre analyse en

ontvangst

Monsterverwerking registratie opslag Alle R1

lichaamsmaterialen

PA CYT 01 Cytologie exfoliatief

en aspiratie

Cytochemische kleuringen Celmateriaal R1

PA CYT 05 Gynaecologische indicatiecytologie Celmateriaal R1

PA CYT 07 BVO HPV diagnostiek cervix Celmateriaal R1

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de

Raad voor Accreditatie namens deze

10 2e

Indien geen
1
Onder dez

datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema

e flexibele scope is een laboratorium verplicht een actuele lijst te onderhouden van de methoden die onder deze flexibele scope worden uitgevoerd

Raad voor Accreditatie Pagina 1 van 1
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer mpieai

van 10 2e

Deze bijlage is geldig van 22 08 2019 tot 01 06 2023 Vervangt bijlage d d 28 11 2018

Locatie s waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

10 2e

Nederland

Locatie Afkorting

Visseringlaan 25

2288 ER

Rijswijk
Nederland

H1

Flexibele scope1

Code Vraagstelling

onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

Medisch werkveld Medische Microbiologie

MM BID 04 Bacteriele identificatie Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

H1

MM BRS 07 Bacteriele

resistentiebepaling

Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

H1

MM PAR 06 Parasitologisch
onderzoek

Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen H1

MM MID 09 Mycologische
identificatie

Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

H1

MM VID 08 Virus identificatie Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen H1

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de

Raad voor Accreditatie namens deze

10 2emr

Indien geen
1
Onder dez

datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema

e flexibele scope is een laboratorium verplicht een actuele lijst te onderhouden van de methoden die onder deze flexibele scope worden uitgevoerd

Raad voor Accreditatie Pagina 1 van 2
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer 10 2e

10 2evan

Deze bijlage is geldig van 22 08 2019 tot 01 06 2023 Vervangt bijlage d d 28 11 2018

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

MM VID 09 Virus identificatie Moleculaire diagnostiek d m v PCR en

hybrid isatie

Lichaamsmaterialen H1

MM VTP 03 Virus typering Genotypering d m v PCR en

hybrid isatie

Lichaamsmaterialen H1

Medisch werkveld Klinische Pathologie
Met inachtneming van de vigerende veldnormen IWVP

PA CYT 07 Moleculaire

pathologie

BVO HPV diagnostiek cervix Weefsel of

celmateriaal

H1

PA MPA 01 Moleculaire

pathologie tbv HPV

onderzoek

Analyse op vrij DNA RNA uit cellen of

weefsels voor detectie van

oncogene HPV types

Weefsel of

celmateriaal

H1

Raad voor Accreditatie Pagina 2 van 2
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Crisissituatie tekorten moleculaire diagnostiek Leiden 21 03 2020

Geachte directeuren generaal Volksgezondheid

Namens de NVMM het RIVM de inkopers van het RIVM en de bij de NVZ en NFu

aangesloten ziekenhuizen en Diagned richt ik mij tot u om de noodsituatie omtrent

tekorten op het gebied van de moleculaire diagnostiek voor COViD 19 en andere

infecties aan te kaarten

Moleculaire diagnostiek neemt een belangrijke plaats in binnen de medisch

microbiologische diagnostiek Nederland is altijd een voorloper geweest op dit gebied
wat heeft geleid tot vervanging van veel klassieke microbiologische technieken door

snelle gevoelige en betrouwbare moleculaire testen De testresultaten dienen als basis

van klinisch beleid in alle ziekenhuizen in Nederland waarbij gedacht moet worden aan

starten aanpassen of stoppen van antimicrobiele behandeling toetsen van

behandeleffecten en infectiepreventie

Door de uitbraak van COVID 19 is er een wereldwijde toename in het gebruik van

moleculaire diagnostica Nu blijkt dat de enorme toename aan vraag niet kan worden

ondervangen door toegenomen productie en moeten we concluderen dat we met

ongeveer 30 van de middelen onze reguliere EN SARS CoV 2 diagnostiek zullen

moeten verzorgen

De genoemde partijen nemen deel aan een taskforce die op verzoek van het OMT is

ingericht In de afgelopen dagen is voormelde situatie besproken en nader

geanalyseerd Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een landelijke coordinate dringend

noodzakelijk is Wij hebben daartoe een voorstel uitgewerkt en verwijzen daarvoor naar

de bijlage Voor de uitvoering van dit voorstel is echter mandaat vereist wij kunnen de

voorgestelde acties uitsluitend op efficiente en gerichte wijze uitvoeren alsde

medewerking van alle betrokken partijen kan worden afgedwongen

Wij verzoeken u dan ook met klem

1 Te onderkennen dat de tekorten aan diagnostische materialen op korte termijn voor

onoverzienbare problemen gaan zorgen en de continuiteit van de SARS CoV 2

diagnostiek en de reguliere moleculaire diagnostiek ernstig in gevaar brengen
2 Op een zo kort mogelijke termijn mandaat te verlenen voor de instelling van de in de

bijlage omschreven Taskforce

3 Het ondersteunen van communicatie over het mandaat van de Taskforce en de door

de Taskforce uit te voeren activiteiten

Als laatste wil ik benoemen dat het centraliseren van SARS CoV 2 diagnostiek

onwenselijk is omdat dit directe consequenties heeft voor snelheid van COVID 19
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diagnostiek en leidttot ongewenste logistieke complexiteit voorde laboratoria

Decentrale uitvoer van COVID 19 diagnostiek in de ziekenhuislaboratoria zal op alle

locaties leiden tot een zo verantwoord mogelijke omgang met de schaarste terwijl
centralisatie tot autonome groei in het totale volume van COVID 19 diagnostiek zal

leiden

Wij zijn graag bereid onze voorstellen toe te lichten Gezien de urgentie van de zaak kan

dat wat ons betreft ook morgen of overmorgen

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet
Met vriendelijke groet

10 2«

10 2e

Mede namens 1O 20 10 2e I 10 2sm m

m

Bijlage 20200320 Doelstelling en opzet Taskforce laboratoriumdiagnostiek
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Beste artsen microbioloog

Naar aanleiding van de landelijke tekorten van middelen voor diagnostische testen door de Corona crisis is op

instlgatie van het landelijk OMT een Nationale Taskforce Labs hierna de Taskforce opgericht In deze

Taskforce zljn vertegenwoordigd de NVMM RIVM Nationale Inkoop en Diagned

De doelstellingen van de Taskforce zijn

1 Landelijke coordinate over de optimale inzet van reagentia voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van

Covid 19 diagnostiek en de daarvoor benodigde diagnostische materialen

2 Landelijke coordinate over het afschalen opschalen van de overige diagnostiek teneinde de beschikbare

diagnostische materialen gegeven de huidige omstandigheden zo goed mogelijk in te zetten

3 Landelijke coordinate bij het verzamelen van gegevens over de te verwachte beschikbaarheid van

diagnostische materialen bij IVD bedrijven

4 Centrale besluitvorming over de verdeling van beschikbare middelen over de laboratoria

5 Landelijk coordinate bij het maken van voorspellingen met betrekking tot laboratoriumcapaciteit en

diagnostische materialen

Er is besloten om de uitlevering van kritische producten voor de moleculaire diagnostiek naar de laboratoria

centraal aan te sturen De definitie van kritische producten is in dit geval producten waarvan niet 100 van de

vraag geleverd kan worden Deze kritische producten mogen alleen nog worden uitgeleverd aan medisch

microbiologische laboratoria de NVMM bepaalt op basis van behoefte welke laboratoria dit zijn

Een deel van de producten van de volgende leveranciers behoren tot de kritische producten op dit moment

BD Biomerieux Biorad Mediphos Qiagen Roche en ThermoFisher met Abbott Hologic Elitech en

Accuramed wordt nog contact gezocht Producten van overige leveranciers zullen niet doorde Taskforce

worden behandeld tenzij deze ook kritisch worden

Voor de ontwikkeling van het voorspellings verdelingsmodel hebben we metspoed de volgende informatie van

uw laboratorium nodig

Reguliere diagnostiek

1 Voor welk e ziekenhuis en voert u de reguliere moleculaire diagnostiek uit

2 Welk e platform s gebruikt uw laboratorium voor het grootste deel van uw reguliere moleculaire

diagnostiek

COVID 19 moleculaire diagnostiek

3 Voert uw laboratorium zelf moleculaire COVID 19 diagnostiek uit Zo ja voor welk e ziekenhuis en

Zo nee naar wel laboratorium verstuurt u de moleculaire COVID 19 diagnostiek

4 Welk e platform s gebruikt uw laboratorium voor moleculaire COVID 19 diagnostiek

5 Heeft u nog een alternatief platform welke u nu niet gebruikt maar wel bereid bent in te zetten en te

valideren voor COVID 19 diagnostiek

Een belangrijk deel van deze informatie is voor een groot aantal laboratoria in het kader van de uitrol van

COVID 19 diagnostiek door het RIVM verzameld In het kader van de systematische inventarisatie voor het

rekenmodel vragen we deze en aanvullende informatie opnieuw

Komende maandag ontvangen wij de eerste leverinformatie van de leveranciers en de informatie over het

verbruik voor reguliere diagnostiek op basis van 2019 Komende woensdag zal het model voor het eerst
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gebruikt worden Na wekelijkse toewijzing van producten door het rekenmodel zal de betreffende leverancier

de producten toesturen opeen bestaande openstaande order en zullen conform bestaande inkoop en

betalingsafspraken tussen uw laboratorium en de leveranciers worden afgehandeld Mocht u in de komende

periode veranderen van primair platform voor COVID 19 of reguliere diagnostiek vragen wij u onste

informeren

Onderstaande acties zijn nodig voor het goed verlopen van deze verdeling

ACTIE 1 Kunt u voor dinsdag 24 maart 12 00 uur antwoord op deze vragen aanleveren graag een

KElEl@amsterdamumc nl Let op
10 2einzending per laboratorium in bijgaande excel bij

indien u geen antwoorden aanlevert kunt u niet worden meegenomen in het model I

ACTIE2 Alle labs dienen zelf te zorgen voor een openstaande order van de kritische producten die ze

willen ontvangen Als u weet dat er meerdere laboratoria van uw instituut ziekenhuis deze kritische

@amsterdamumc nl het

|@amsterdamumc nl Indien u

I0 2eproducten bestellen dient u het ordernummer te communiceren met

email adres wordt aangemaakt gebruik komende week nog|
vragen heeft kunt u deze ook richten aan deze mailadressen

10 2e
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer M 251

van Stichting Alrijne Zorggroep
afd Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Deze bijlage is geldig van 16 10 2019 tot 01 11 2020 Vervangt bijlage d d 15 08 2018

Locatie s waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Houtlaan 55

2334 CK

Leiden

Nederland

Locatie Afkorting

Houtlaan 55

2334 CK

Leiden

Nederland

L1

Simon Smitweg 1

2353 GA

Leiderdorp
Nederland

L2

Flexibele scope1

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

Medisch werkveld Medische Microbiologie

MM PRE 01 Preanalyse Preanalyse Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 01 Bacteriele identificatie Macroscopie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 02 Alle voorhanden microscopische
technieken waaronder histologische
enzym kleuringen

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de

Raad voor Accreditatie namens deze

mr J A W M de Haas

Indien geen
1
Onder dez

datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema

e flexibele scope is een laboratorium verplicht een actuele lijst te onderhouden van de methoden die onder deze flexibele scope worden uitgevoerd

Raad voor Accreditatie Pagina 1 van 4



373824

Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer M 251

van Stichting Alrijne Zorggroep
afd Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Deze bijlage is geldig van 16 10 2019 tot 01 11 2020 Vervangt bijlage d d 15 08 2018

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

MM BID 03 Bacteriele identificatie Kweek met selectieve en electieve

vaste en vloeibare media

Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 04 Moleculaire diagnostiek d m v PCR Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1 L2

MM BID 06 Fenotypische karakterisatie Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 07 Agglutinatie Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 08 Massaspectrometrie Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 09 Antigeen bepaling d m v immuno-

assays

Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1 L2

MM BID 10 Antigeen bepaling d m v enzymatische

assay

Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 11 Antilichaambepaling d m v neutralisatie

en immuunfluorescentie

Uchaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 12 Antilichaambepaling d m v

enzymatische assay

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BID 13 Antilichaambepaling d m v immuno-

assay

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BRS 03 Bacteriele

resistentiebepaling

Kweek met selectieve en electieve

vaste en vloeibare media

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BRS 04 Resistentiebepaling d m v microdilutie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BRS 05 Resistentiebepaling d m v diffusie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BRS 07 Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM BTP 01 Bacteriele typering Serotypering d m v agglutinatie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM PAR 05 Parasitologisch
onderzoek

Immuno assay Lichaamsmaterialen L1

MM PAR 08 Antigeen bepaling d m v immuno-

assays

Lichaamsmaterialen L1

MM PAR 11 Antilichaambepaling d m v

enzymatische assay

Lichaamsmaterialen L1

Raad voor Accreditatie Pagina 2 van 4
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer M 251

van Stichting Alrijne Zorggroep
afd Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Deze bijlage is geldig van 16 10 2019 tot 01 11 2020 Vervangt bijlage d d 15 08 2018

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

MM PAR 12 Parasitologisch
onderzoek

Antilichaambepaling d m v immuno-

assay

Lichaamsmaterialen L1

MM MID 01 Mycologische
identificatie

Macroscopie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MID 02 Alle voorhanden microscopische
technieken waaronder histologische
enzym kleuringen

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MID 03 Kweek met selectieve en electieve

vaste en vloeibare media

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MID 04 Massaspectrometrie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MRS 04 Mycologische
resistentiebepaling

Resistentiebepaling d m v microdilutie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM VID 08 Virus identificatie Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen L1 L2

MM VID 11 Antigeen bepaling d m v immuno-

assays

Lichaamsmaterialen L1 L2

MM VID 13 Antigeen bepaling d m v enzymatische
assay

Lichaamsmaterialen L1

MM VID 15 Antilichaambepaling d m v

enzymatische assay

Lichaamsmaterialen L1

MM VID 16 Antilichaambepaling d m v immuno-

assay

Lichaamsmaterialen L1

MM MBI 01 Mycobacteriele
identificatie

Macroscopie Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MBI 02 Alle voorhanden microscopische
technieken waaronder histologische

enzym kleuringen

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MBI 04 Kweek op electieve en selectieve vaste

of vloeibare media

Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MBI 06 Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM MBR 05 Mycobacteriele
resistentiebepaling

Moleculaire diagnostiek d m v PCR Lichaamsmaterialen

omgevingsmaterialen

L1

MM STR 01 Steriliteitsonderzoek Kweek Omgevingsmaterialen L1

Raad voor Accreditatie Pagina 3 van 4
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Bijlage bij accreditatieverklaring scope van accreditatie

Normatief document EN ISO 15189 2012

Registratienummer M 251

van Stichting Alrijne Zorggroep
afd Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Deze bijlage is geldig van 16 10 2019 tot 01 11 2020 Vervangt bijlage d d 15 08 2018

Code Vraagstelling
onderzoekstype

Methode techniek Materiaal product Locatie

UM DON 01 Donortestlab Conform vergunning uitgegeven door

Farmatec

Zie vergunning

uitgegeven door

Farmatec

L1

Raad voor Accreditatie Pagina 4 van 4
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Versie dd 20 03 2020

IMoodzaak formele oprichting en mandatering Taskforce laboratoriumdiagnostiek

Probleemstelling

Ten gevolge van de uitbraak van het Corona virus in Nederland bestaat grote druk op de medische

diagnostiek De behoefte aan Covid 19 diagnostiek is explosief gestegen de vraag naar de daarvoor

benodigde producten diagnostische systemen reagentia en aanverwante materialen hierna

diagnostische materialen is veel groter dan het aanbod De leveranciers van deze producten hierna

IVD bedrijven doen het uiterste om de producties op te schalen maar zijn in grote mate ook

afhankelijk van hun internationale moederbedrijven Leveringen komen druppelsgewijs binnen en

worden druppelsgewijs uitgeleverd De planning is lastig en wisselt soms van dag tot dag De

discrepantie tussen vraag en aanbod is zeer groot waardoor de contiuniteit van de Covid 19

diagnostiek ernstig in gevaar komt De extreme vraag naar Covid 19 diagnostiek heeft ook ernstige

effecten voor de overige reguliere moleculaire diagnostiek van medisch microbiologische laboratoria

en op termijn wellicht ook voor de klinisch chemische en pathologische laboratoria

Doelstelling

Teneinde de continuiteit van de laboratoriumdiagnostiek te waarborgen is centrale coordinatie tussen

de vraag naar en het beschikbare aanbod aan diagnostische materialen noodzakelijk Daarbij gaat het

in de eerste plaats om Covid 19 diagnostiek Daarnaast dient ookte worden gekeken naar de effecten

voor de overige reguliere moleculaire diagnostiek Doel van de centrale coordinatie is de vraag naar

en het aanbod van diagnostische materialen te optimaliseren in die zin dat dat de beschikbare

diagnostische materialen worden geleverd aan de laboratoria waar deze het dringendst nodig zijn

Daarvoor zijn de volgende activiteiten noodzakelijk

1 Landelijke coordinatie over de optimale inzet van reagentia voor laboratoriumdiagnostiek ten

behoeve van Covid 19 diagnostiek en de daarvoor benodigde diagnostische materialen

2 Landelijke coordinatie over het afschalen opschalen van de overige diagnostiekteneinde de

beschikbare diagnostische materialen gegeven de huidige omstandigheden zogoed mogelijkin

te zetten

3 Landelijke coordinatie bij het verzamelen van gegevens over de te verwachte beschikbaarheid

van diagnostische materialen bij IVD bedrijven

4 Centrale besluitvorming over de verdeling van beschikbare middelen over de laboratoria

5 Landelijk coordinatie bij het maken van voorspellingen met betrekking tot laboratoriumcapaciteit

en diagnostische materialen

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de Taskforce een rol speelt bij de centrale inkoop van

diagnostische materialen en of het voorraadbeheer en de logistiek daarvan Het betreft zeer

specifieke producten waarvoor vervoers en bewaarcondities gelden

1
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Versie dd 20 03 2020

Taskforce en partijen

De uitvoering van voormelde activiteiten dient te worden ondergebracht bij een formeel door VWS

aangestelde Taskforce waarin in ieder geval de volgende partijen in dienen te participeren

1 Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NVMM in de lead bij acties l 2 en 4

De leidende beroepsgroep voor Covid 19 diagnostiek zijn de artsen microbioloog en medisch

moleculair microbiologen In Nederland zijn 60 laboratoria voor medische microbiologie Op

dit moment zijn 35 van deze laboratoria door het RIVM ondersteund om Covid 19 diagnostiek

uit te voeren opschalingslabs en ondersteunende labs

2 Diagned de brancheorganisatie van fabrikanten importeurs van diagnostische materialen in de

lead bij actie3

Diagned heeft ruim 30 leden zijnde bedrijven die diagnostische materialen in Nederland in de

handel brengen In het totaal zijn er circa 20 bedrijven gefdentificeerd die diagnostische

materialen voor Covid 19 diagnostiek leveren leden en niet leden Diagned verzorgt de

coordinate van u it deze groep bedrijven

3 Centraal nationaal inkoopteam bestaande uit inkopers van het RIVM NFU en NVZ Dit team is

geformeerd ten behoeve van de landelijke inkoop herverdeling en distributie van

beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten van zijn ^ in de lead bij actie 5

4 RIVM

Het RIVM heeft naast de rol van centraal laboratorium voor Covid 19 diagnostiek ook een

coordinerende rol in het netwerk van opschalingslabs en overige test laboratoria

Belangrijke randvoorwaarden

Het mandaat van de Taskforce dient zodanig te zijn dat de veldpartijen d w z laboratoria IVD

bedrijven inkopers etc zich conformeren aan de door de Taskforce genomen besluiten

De opdracht en of activiteiten van de Taskforce moeten zo nodig snel kunnen worden aangepast

of opgeschaald

Binnen de Taskforce dienen afspraken te worden vastgelegd ten aanzien van de vertrouwelijkheid

van de door Diagned aan te leveren gegevens en de wijze waarmee daar wordt omgegaan een en

ander zodanig dat de gegevens uitsluitend voor de doelstelling van deTF worden gebruikten

concurrentie gevoelige gegevens niet bij andere IVD bedrijven terecht komen

Landelijke testbeleid zoals uitgedragen door het RIVM is leidend

Een financieel plan

2
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Vragenlijst ingevuld door

actpersoon omtrent voorraad en orders op het laboratorium

Naam

Email

Telefoon

iliere moleculaire diagnostiek

Voor welk e ziekenhuis en organisaties voert u de reguliere
moleculaire diagnostiek uit

1

Welk e platform s gebruikt uw laboratorium voor het grootste deel

2 van uw reguliere moleculaire diagnostiek Benoem apparatuur voor

extractie en amplificatie de assay LDT of naam kit en leverancier

Welk e platform s gebruikt uw laboratorium voor de rest van uw

3 reguliere moleculaire diagnostiek Benoem apparatuur voor extractie

en amplificatie de assay LDT of naam kit en leverancier

COVID 19 moleculaire diagnostiek

Voert uw laboratorium zelf moleculaire COVID 19 diagnostiek uit zo

niet naar wel laboratorium verstuurt u de moleculaire COVID 19

diagnostiek

Welke platforms gebruikt uw laboratorium voor moleculaire COVID 19

diagnostiek Benoem apparatuur voor extractie en amplificatie de

assay LDT of naam kit en leverancier

Heeft u nog een alternatief platform welke u nu niet gebruikt maar wel

bereid bent in te zetten en te valideren voor COVID 19 diagnostiek
Benoem apparatuur voor extractie en amplificatie de assay LDT of

naam kit en leverancier

4

5

6
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star shl Afname instructie

Aptima buis

Zelfafname respiratoire onderzoek coronavirus Aptima buis

1 2a 2b

■v

i I
k

Daarna met

hetzelfde

wattenstaafje breng
het wattenstaafje door

een neusgat via de

onderste neusgang

tot de nasopharynx ±

1 2 to 2 3

In de verpakking zit

een Aptima buis

oranje met een

wattenstaafje

Strijk het wattenstaafje
eerst een keer langs

de linker

gehemelteboog

keelamandelen naast

de huig en een keer

langs de rechterboog

Trek met een

roterende beweging
het wattenstaafje

terug

Haal het buisje met

vloeistof en het

wattenstaafje uit de

verpakking

NB tranen hoesten bij
dit onderzoek is

normaal Enkele

malen slikken

voorkomt hoesten

3 4

V

Steek elk

wattenstaafje in

verschillende Aptima

buizen na het maken

van de uitstrijken tot

op de bodem van de

buis Breek het

kweekstokjes bij het

rode streepje at

Draai de dop goed op

de buis

Zorg dat uw naam

geslacht en

geboortedatum op het

buisje komen

sticker stift

NB

• De vloeistof blijft in de buis

• Was bij spatten de huid met water en zeep

• Spoel bij spatten in het oog met heel veel water
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star shl Afname instructie

Transwab

Zelfafname respiratoire onderzoek coronavirus Transwab

1 2a 2b

1

V
~y

In de verpakking zit

een Transwab paarse

dop met twee

wattenstaafjes dikke

en dunne

Strijk het dikke

wattenstaafje
een keer langs de

linker gehemelteboog
keelamandelen naast

de huig en een keer

langs de rechterboog

Breng het dunne

wattenstaafje door een

neusgat via de

onderste neusgang

tot de nasopharynx ±

1 2 to 2 3

Trek met een

roterende beweging
het dunne

wattenstaafje terug

NB tranen hoesten bij

dit onderzoek is

normaal Enkele

malen slikken

voorkomt hoesten

Haal het buisje met

vloeistof en

wattenstaafjes uit de

verpakking

3 4

Steek de twee

wattenstaafjes na het

maken van de

uitstrijken tot op de

bodem van de buis

Breek het

kweekstokjes bij het

rode streepje af

Draai de dop goed op

de buis

Zorg dat uw naam

geslacht en

geboortedatum op het

buisje komen

sticker stit

NB

• De vloeistof blijft in de buis

• Was bij spatten de huid met water en zeep

• Spoel bij spatten in het oog met heel veel water
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star shl Zorgverlener test

COVID 19 Virus

Aan

Van

Zorgverlener

Artsen microbioloog Star shl

Kenmerk Informatie en instructie zorgverlener test COVID 19 virus

Datum 17maart2020

Zorgverlener test COVID 19 informatie instructie

Start Mijn werkgever heeft aangegeven dat ik getest moet worden op SARS CoV 2

Waar vind ik afnamemateriaal

De betreffende testkits voor zelfafname zijn al beschikbaar in de huisartsenpraktijk

Het betreft de volgende mogelijkheden een Aptima buis oranje een e Swab roze dop of

een transswab paarse dop zie bijgevoegde instructies

Wat moet ik vervolqens doen

U kunt zelf het materiaal afnemen

De instructie is bijgevoegd in de mailing Het betreft een keel en nasopharynx afname

Was voor afname de handen met water en zeep

Schrijf naam geslacht en geboortedatum op buis

Breng na afname het materiaal zo spoedig mogelijk naar de dichtstbijzijnde geopende prikpost

bij u in de omgeving Actuele informatie hieromtrent checkt u op onze website fwww star

shl nl Voor een snelle verwerking kunt u de materialen ook afleveren bij de volgende posten

in Etten Leur De Poort Breda St Ignatiusstraat of Rotterdam Vlambloem

Heb ik een aanvraaqformulier nodiq

We werken met het standaard aanvraagformulier uit uw praktijk waar alle gegevens van de

zorgverlener worden ingevuld inclusief de eigen huisarts

Zet bij overige aanvragen Coronavirus en referentienummer 2020COV2HUIS

Wat qebeurt er daarna

Resultaten kunnen verwacht worden de dag na inleveren van het monster

Positieve resultaten worden actief doorgebeld naar de praktijk

Het lab verzorgt een vooraanmelding van positieve resultaten bij de GGD

Met vriendelijke groet

Artsen microbioloog

Star shl
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Tele meeting notes Go Data for Covid 19 in the EU EEA and the United Kingdom
Date 5 March 2020 from 15 00 to 16 00

Participants ECDC WHO HQ France Ireland Hungary Sweden

ECDC opened the tele meeting on the use of Go Data during the current COVID 19 event in the

EU EEA and the United Kingdom Go Data is a tool developed by WHO GOARN for outbreak

investigation contact tracing and follow up and visualisation of transmission chains The meeting

was organised to make sure all EU EEA countries know Go Data and to express the ECDC support

towards the use of Go Data in regards to contact tracing for COVID 19

In the days before the meeting ECDC had received several request of information about Go Data

form different EU Member States both at the national and the regional local level

After the opening Sara Hollis WHO HQ gave a brief presentation on the main features and

potentialities of Go Data Sara was deployed for about 2 months in Beni DRC for the rollout of

Go Data and in addition she created specific R scripts which communicate with Go Data database

The floor was then given to Alexandra Mailles Sante publique France SPF to present the French

experience in using Go Data during the current COVID 19 event Alexandra clarified that the tool has

been useful in France so far providing time efficient solutions during intense operations Go Data is

installed in a central SPF server accessible from the national and regional local level It was initially

used to list cases support contact tracing and draw transmission chains When the number of new

cases increased rapidly the use for contact tracing was dropped as it was too time consuming

Alexandra specifically mentioned that few days are necessary to have a team able to make it

functioning efficiently Considering the need to translate data dictionary and some guiding

documents that could take more than a week It s therefore important to be prepared installation

preparation and training before large number of cases are reported

Finally Andrea Iber head of the ECDC Legal department provided an overview of the legal

assessment done for Go Data in respect to the General Data Protection Regulation GDPR Andrea

noted that each national Data Protection Officer should run their own national assessment the

outcome of which is dependent of the kind of installation role definition and data storing However

provided that Go Data is installed in a national secure server and that the data are kept for a

previously set amount of time the tool should be compliant of the GPDR The slides presented by

Andrea are distributed in the same email circulating the meeting notes

When closing the meeting ECDC informed that colleagues in the EU EEA and the United Kingdom

will receive a short survey to give feedback on their interest in using Go Data
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star shl Afname instructie

e Swab

Zelfafname respiratoire onderzoek coronavirus e Swab

1 2a 2b

In de verpakking zit

een e Swab roze

dop met een

wattenstaafje

Strijk het wattenstaafje
eerst een keer langs
de linker

gehemelteboog
keelamandelen naast

de huig en een keer

langs de rechterboog

Daarna met

hetzelfde

wattenstaafje breng

het wattenstaafje door

een neusgat via de

onderste neusgang

tot de nasopharynx ±

1 2 to 2 3

Trek met een

roterende beweging
het wattenstaafje

terug

Haal het buisje met

vloeistof en het

wattenstaafje uit de

verpakking

NB tranen hoesten bij
dit onderzoek is

normaal Enkeie

malen slikken

voorkomt hoesten

3 4

v

Steek de wattenstaafje

na het maken van de

uitstrijken tot op de

bodem van de buis

Breek het

kweekstokjes bij het

rode streepje af

Draai de dop goed op

de buis

Zorg dat uw naam

geslacht en

geboortedatum op het

buisje komen

sticker stit

NB

• De vloeistof blijft in de buis

• Was bij spatten de huid met water en zeep

• Spoel bij spatten in het oog met heel veel water
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Rapportage Formulier

Laboratorimn Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten LMMI Isala klinieken Zwolle

Uitvoerder LMMI

10 126 [ 10 2eRapporteur

Datum ontvangst primer probes run controle en panel 3 3 2020

Datum uitgevoerd Rimcontrole verdiinniiigsreeksen 5 3 2020 EQA 6 3 2020

Datum rapportage 9 3 2020

In onderstaande vragen bij kit of enzym graag de fabrikant en de kit of enzym naam zoals de fabrikant dit aangeeft in de bijsluiter weergeven

RNA isolatie

□ Met de hand

D Kit specificeer

IH In huis methode specificeer

X Geautomatiseerd

Kit Nuclisens easyMag BioMerieux

Apparatuin EasyMag BioMerieux

Nucleic Acid Detection

□ Twee staps real time RT PCR

Kit voor PCR stap

In huis methode

Enzym

Buffer

PCR apparatuur

X Een staps real time RT PCR

Kit voor RT PCR Taqman® Fast Virus 1 step mastennix Thermo fisher
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In huis methode

Enzym en

Buffer

PCR apparatuur ABI 7500

cDNA stap bij twee staps RT PCR

□ Specifieke primer welke

□ Random hexameren

□ Kit specificeer

D In lmis metkode

Enzym

Buffer

Volum es

Volume monster in RNA totaal NA isolatie lOQpL elutie in volume 1 lOpL
Twee staps RT PCR

Volume RNA in eDNA stap eindvolume cDNA reactie

Volume cDNA in PCR reactie eindvolume PCR reactie

Een staps RT PCR

Volume RNA in RT PCR reactie 10pL eindvolume RT PCR reactie 30pL

Resultaten

Venn eld aub Ctwaarden

□ Twee staps real time RT PCR

X Een staps real time RT PCR

PCR appaiatuur ABI 7500

ICt waarden

Pagina 2 van 4
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Paiiellid mimmer RdRP gen

RT PCR

Eigen PCR1

Target

Eigen PCR2

Target

Eigen PCR3

Target

Einduitslag OpinerkingE gen RT

PCR

NegatiefEQA CoV20

EQA CoV20

EQA_CoV20

EQA_CoV20

EQA CoV20

EQA CoV20

EQA CoV20

EQA CoV20

EQA CoV20

EQA CoV20

Runcontroie SARS CoV 1 het 2003 SARS coronavirus

X X

NegatiefX X

Positief22 51 26 06

NegatiefX X

NegatiefX X

Positief32 38 34 67

NegatiefX X

NegatiefX X

NegatiefX X

Positief29 11 31 19

Run contr onverdund Positief24 4 26 34 RIVM 25 75 24 86 rasp

PositiefRun contr 10 27 0 29 37

PositiefRun contr 10 30 26 32 00

PositiefRun contr 10 33 5 36 20

Negatief in screening10 2e
Run contr 10 X 39 65

NegatiefRun contr 10 X X

NegatiefRun contr 10 X X

NegatiefRun contr 10J X X

Runcontroie SARS CoV 2 het 2019 nieuwe coronavirus

Run contr onverdund Positief22 32 26 28 RIVM 21 71 25 5 resp

PositiefRun contr 10 24 47 28 67

PositiefRun contr 10 27 23 31 05

PositiefRun contr 10 30 76 33 63

VerdaclitRun contr 10 34 35 XI

VerdaclitRun contr 10 38 10 X

VerdaclitRun contr 10 41 49 X

NegatiefRun contr 10 X X

Andere opmerkingen Deze PCR draait normaliter parallel aan de respiratoir viraal panel Deze bevat Influenza A Influenza B Respiratoir Syncytial virus
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Adenovirus Humaan metapneumoviras Rhinovirus huinaan parainfluenza virus type 1 t m 4 Coronavims type NL63 229E en OC43 Hierbij zitten

meerdere interne controles o b v EAV

Indien eigen PCRen zijn gebruikt graag in de tabel invullen met target specificatie Indien meer eigen PCRen zijn gebruikt graag resultatenblok hierboven

kopieren en hieronder toevoegen met resultaten

10 2e @rivm nlRapportage stnren aan

HARTELIJK DANK VOOR INVULLEN EN RAPPORTAGE
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Rapportage Formulier

Lcua ^5 uglcg^ Wxl\ \ fendLaboratorium o c 1 o r L j tM i 0 £i V c i
oj

1’g

Uitvoerderj
10 2e

Rapporteur

Datum ontvangst primer probes run controle en panel 02 C Jb 7Q
Datum uitgevoerd 03 2fS
Datum rapportage \ \ p^

^

7i

In onderstaande vragen bij kit of enzym graag de fabrikant en de kit of enzym naam zoals de fabrikant dit aangeeft in de bijsluiter weergeven

RNA isolatie

□ Met de hand

□ Kit specificeer

D In huis methode specificeer

I J Geautomatiseerd

Kit

7CX f L i pn f 1 0 jiA JZ iAG6 i
cdj

boQgvjApparatuur VT\ \ \

Nucleic Acid Detection

□ Twee staps real time RT PCR

Kit voor PCR stap

In huis methode

Enzym
Buffer

PCR apparatuur

S Een staps real time RT PCR

Kit voor RT PCR

Pagina 1 van 4
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In huis methode

Enzym en

Buffer

r ifflft VomYA mfffl UcUPCR apparatuur

cDNA stap bij twee staps RT PCR

□ Specifieke primer welke

D Random hexameren

□ Kit specificeer

□ In huis methode

Enzym

Buffer

Volumes

UOf^
Volume monster in RNA totaal NA isolatie elutie in volume

Twee staps RT PCR

Volume RNA in cDNA stap

Volume cDNA in PCR reactie

eindvolume cDNA reactie

eindvolume PCR reactie

Een staps RT PCR

Rhi £klAVolume RNA in RT PCR reactie eindvolume RT PCR reactie n ia

t

Resultaten

Vermeld aub Ct waarden

D Twee staps real time RT PCR

® Een staps real time RT PCR

PCR apparatuur LCsQfiC II
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Ct waarden

Panel id nummer RdRP gen

RT PCR

Eigen PCR1

Target QfVlC
Eigen PCR2

Target

Eigen PCR3

Target

Einduitslag OpmerkingE gen RT

PCR

T] 8b

7 k bl

7 8 17

n Qcj
tUjEQA CoV20

EQA CoV20

EQA~CoV20
EQA CoV20l

EQA CoV20

EQA~CoV2o1
EQA~CoV20
EQA CoV20l
EQA CoV20]
EQA CoV20|
Runcontrole SARS CoV 1 het 2003 SARS coronavirus

lJJ°iss3

iin m
io 2e

3a 73 P 0

18 o }

771

7l 1 S

7J2 6 q ja

Kiipiciiii
T 1 W5

7 L qu
n o S7

7E f rfRun contr ijmerdund
7rQ li

XI SR

Run contr

Run contr

Run contr

10 2eRun contr

Run contr

Run contr

Run contr

Runcontrole SARS CoV 2 het 2019 nieuwe coronavirus

Run contr onverdund IHi
7 S fi IRun contr cQ p

XU3

as
Run contr

Run contr 22
Run contr 10 2e

Run contr

Run contr

Run contr
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Andere opmerkingen

Indien eigen PCRen zijn gebruikt graag in de tabel invullen met target specificatie Indien meer eigen PCRen zijn gebruikt graag resultatenblok hierboven

kopieren en hieronder toevoegen met resultaten

Drivm nlRapportage sturen aan 10 2e

HARTELIJK DANK VOOR INVULLEN EN RAPPORTAGE
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Nantong Egens Biotechnology Co Ltd

Declaration of Conformity

Manufacturer Nantong Egens Biotechnology Co Ltd

Building 15 Building 12 west No 1692 Xinghu Avenue Nantong

Economy Technology Development Zone 226010 Nantong

People s Reepublic of China

European

Representative Eiffestrasse 80 20537 Hamburg Germany

Shanghai International Holding Corp GmbH Europe

Product Name COVID 19 IgG IgM Rapid Test Kit

Strip CassetteModel

Classification IVDD Annex II Others

Conformity Assessment Route Annex IH

We here with declare that the above mentioned products meet the transposition into

national law the provisions of the following EC Council Directives and Standards

under our solo responsibility All supporting documentations are retained under the

premises of the manufacturer

Signature

Su LinglingName

Management RepresentativePosition

EC Declaration of Conformity
EGENS CE 01 A 1
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COVID 19 IgG IgM Rapid Test Kit

Whole Blood Serum Plasma

For Professional Use

1 COVID 19 IgG IgM Rapid Test kit Whole Blood Serum Plasma can be performed using either whole blood serum or

plasma
2 Separate serum or plasma from blood as soon as possible to avoid hemolysis Use only clear non hemolyzed
specimens
3 Testing should be performed immediately after specimen collection Do not leave the

for prolonged peri
specimens should

be run within 2 days of collection Do not freeze whole blood specimens Whole blood collected by fingerstick should be

tested immediately
4 Brin

prior t

5 If

INTENDED USE

COVID 19 IgG IgM Rapid Test Kit Whole Blood Serum Plasma is a solid phase immunochromatographic assay for the

rapid qualitative and differential detection of IgG and IgM antibodies to 2019 Novel Coronavirusi in human whole blood

serum or plasma This test provides only a preliminary test result Therefore any reactive specimen with the COVID 19

IgG IgM Rapid Test kit Whole Blood Serum Plasma must be confirmed with

findings

any

i alt cimens at room temperature
term stor

if the test

spec

3 d
ernative ng method s and clinical

nods Serum and plasma spe
0°C Whole

cimens

blood c

be stored at 2 8°C for
■

up to 3 days For long
ould be stored at 2 8°C

may
ollec

age
is tobe kept below 2 cted by venipuncture sh

INTRODUCTION

Coronavimses are enveloped RNA viruses that are distributed broadly among humans other mammals and birds and

that cause respiratory enteric hepatic and neurologic diseases Seven coronavirus species are known to cause human

disease Four viruses 229E OC43 NL63 and HKU1 are prevalent and typically cause common cold symptoms in

immunocompetent individuals 4 The three other strains severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS CoV

Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS CoV and 2019 Novel Coronavirus COVID 19 are zoonotic in

origin and have been linked to sometimes fatal illness IgG and IgM antibodies to 2019 Novel Coronavims can be

detected with 2 3 weeks after exposure IgG remains positive but the antibody level drops overtime

—cimens to room temperature prior to testing Frozen

ig Specimens should not be frozen and thawed repea

cimens are to be shipped they should be packed in compliance with local regulations covering the transportation
gic agents

cimens must be completely thawed and mixed wellng spec
o testin

spe

tedly
spe
ioloiof et

PRINCIPLE
For Serum or Plasma Specimens

The COVID 19 IgG IgM Rapid Test kit Whole Blood Serum Plasma

test uses anti human IgM antibody test line IgM anti human IgG test line IgG and goat
immobilised on a nitrocellulose strip The burgundy colored conjugate pad contains

recombinant COVID 19 antigens conjugated with colloid gold COVID 19 conii

When a

COVID 1

capillary
anit human

a colored b

The test contains an internal control C band which should exhibit a burgundy colored band of the immunocomplex goat
anti rabbit

is a lateral flow immunochromatographic assay The

anti rabbit IgG control line C

colloidal gold conjugated to

jugates and rabbit IgG gold conjugates
specimen followed by assay buffer is added to the sample well IgM or IgG antibodies if present will bind to

9 conjugates making antigen antibodies complex This complex migrates through nitrocellulose membrane by
action When the complex meets the line of the corresponding immobilized antibody anti human IgM or

colored band whi

Allow test kit specimen buffer and or controls to equilibrate to room temperature 15 30°C prior to testing

1 Remove the test

the assay is perform
strip cassette from the sealed foil pouch and

led within one hour

use it as soon as possible Best results will be obtained if

2 Place the test kit on a clean and level surface
igG t

and in

he complex is trapped
the test region indicats

forming a burgundy
active tes

ch confirm a reactive test result Absence of

st resultes a non re
Stri p Add 2uL of serum plasma to the sample pad purple place with Colloidal gold of the test strip then add 2 drops

160 pL of sample buffer to the buffer pad top of the strip immediatelyabcu

IgG rabbit IgG gold conjugate regs

aiid and the SDecimen must be ret

ardless of the color dev elopment on any of the test bands Otherwise th

ice

st

result is inv ested with another dev
Cassette

MATERIALS SUPPLIED Add 2uL

luffei

of serum plasma to the specimen well A of the test cassette then add 2 drops about 60 pL of sample buffer to

rwell B immediatelyIf whole blood test sealed pouches each containing a test kit a 4 uL mini plastic dropper and a desiccant

1 Buffer

1 package
If serum plasma test sealed pouches each containing a test kit and a desiccant

1 Buffer

1 package insert

the b

insert 3 Wait for the colored line s to appear The result should be read at 10 minutes Positive results may be visible as soon

as 2 minutes Do not interpret the result after 15 minutes

7
MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

1 Lancets for fingerstick whole blood only
2 Centrifuge and Pipette for plasma serum only
3 Timer

i

The kit can be stored at room temperature or refrigerated 2 30°C The test device is stable through the expiration date

printed on the sealed pouch The test device must remain in the sealed pouch until use DO NOT FREEZE Do not use

date

»

print
bevc

C C
ond the expiration

2 uL of Serum Plasma 2 drops of buffer
WARNINGS AND PRECAUTIONS

7
1 For professional In Vitro diagnostic use only Do not use after expiration date

2 This package insert must be read completely before performing the test Failure to follow the insert gives inaccurate test

results

3 Do not use it if the pouch is damaged or broken

4 Test is for single use only Do not re use under

5 Handle all

hazards throu

6 We

7 Hui

8 Do n

10 minutes Positive Negative

►
c

circumstances

us agents Observe established prec

procedures for proper disposal of specimens
i disposable gloves and eye protection when specimens

ct results

rona air flow ie electric fan or strona air conditionina

any

ctioi tcimens as if they
and follow the standard [

such as laboratory coats

re can adversely affe

est in a room with sti

contain infe cautions against microbiologicalspe

ghoi

D ip
ut testing

rotective clothing
and temperatu
erform the t

are assayedar p

midity
Ot O

Invalid5 f A

2 drops of buffer2 uL of Serum Plasma

SPECIMEN COLLECTION
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detection limits of the assay or the antibodies that are delected are not present during the stage of disease in which a

sample is collected

5 Some specimens containing unusually high titer of heterophile antibodies or rheumatoid factor may affect expected
results

6 As with all diagnostic tests a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test but should

only
Reis

For Whole Blood Specimen

Allow test kit specimen buffer and or controls to equilibrate to room temperature 15 30°C prior to testing

1 Remove the test sti

the assay is performed
rip cassette from the sealed foil pouch and

i within one hour

use it as soon as possible Best results will be obtained if be made by the physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated

itivity 91 8 Relative Specificity 96 4 Overall Agreement 95 0ative Sens

i
2 Place the test device on a clean and level surface 1 Weiss SR Leibowitz JL Coronavirus pathogen

2 Masters PS Perlman S Coronaviridae In Kn

Wilkins 2013 l

3 Su S Wo

Microbiol 201

4 Cui J Li F Shi ZL Origin and evolution of pathogenic coronaviruses Nat Rev Microbiol 2019 17 181 192

esis Adv Vims Res 2011 81 85 164

jipe DM Howley PM eds Fields virology 6th ed Lippincott Williams
Strio Add 4uL of whole blood to the sam

about 60 pL of sample buffer to the buffer p

iple pad purple place with Colloidal gold of the test strip then add 2 drops
ad top of the strip immediately

825 58

ng G Shi W

6 24 490 502

et al Epidemiology genetic recombination and pathogenesis of coronaviruses Trends

Cassette

Add 4uL of whole blood to the specimen
the buffer well B immediately

well A of the test cassette then add 2 drops about 60 pL of sample buffer to

3 Wait for the colored line s to appear The result should be read at 10 minutes Positive results may be visible as soon

as 2 minutes Do not interpret the result after 15 minutes

5i c c

l s4uL of whole blood 2 drops of buffer

10 minutes Positive Negative

C

Eill 5“® i

Invalid
2 drops of buffer4uL of whole blood

INTERPRETATION OF RESULTS
NEGATIVE If only the C band is present the absence of

that no anti COVID 19 antibodies are detected in the spec

IgM POSITIVE

In addition to the presence of C band if only IgM band is developed the test indicates for the presence of IgM
anti COVID 19 in the specimen The result is IgM anti COVID 19 positive

POSITIVE

any burgundy color in the both T bands IgG and IgM indicates

imen The result is negative

IgG
In addition to the presence of C band if only IgG band is developed the test indicates for the presence of IgG
anti COVID 19 in the specimen The result is IgG anti COVID 19 positive

VEIgG and IgM POSITI

In addition to the presence of C band both IgG and IgM bands are developed the test indicates for the presence of both

IgG and IgM anti COVID 19 in the specimen The result is IgG and IgM anti COVID 19 positive
INVALID

Control line fails to appr

control line failure Review the |

the test kit immediately and con

ear Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for

the test with a new test kit If the problem persists discontinue usingedure and repeat

your local distributor

proc

itact

LIMITATIONS

ssible Frozen and thawed samples especially repeatedly contai

e flow of reagents and can lead to high background color making

1 Use fresh samples whenever po

block the membrane This slows th

results difficult

2 Optimal assay performance requires strict adherence to the assay procedure described in this insert sheet

—i lead to aberrant results

negative result for an individual subject indicates absence of detectable anti COVID 19 antibodies However a

negative test result does not preclude the possibility of exposure to or infection with COVID 19

4A negative result can occur if the quantity of the anti COVID 19 antibodies present in the specimen is below the

articles that can

interpretation of

n p

the

Deviations

may
3A
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Vragenlijst testcapaciteit

per laboratorium

Gegevens Laboratorium

Additionele vragen om OMT en minister te informeren over capaciteit

1 Wat is de huidige testcapacitiet voor COVID 19

Hoeveel testen doet u per dag gem afgelopen week

Wat is uw huidige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

2 Hoe ver kunt u nog opschalen zonder limieten voor aantallen beschikbare

tests en reeele inschatting inzetbaar personeel

Wat is uw maximale testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

3 Ben u van plan de komende weken overte stappen op een ander platform
voor COVID 19 diagnostiek of bent u al overgestapt

Zo ja

Op welk platform scroll naar rechts

En wanneer

4 Kunt u voor het toekomstige platform nogmaals onderstaande 4 vragen

invullen

Wat is uw toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19 diagnostiek

Wat is uw maximale toekomstige testcapaciteit per dag voor COVID 19

diagnostiek

5 Kritsche reagentia en disposables

Welke reagentia voor uw COVID 19 testen van extractiet m PCR zijn kritisch en

heeft u daarvan voldoende of onvoldoende voorraad voor elke reagens apart

opgeven

Welke disposables voor uw COVID 19 testen van extractie t m PCR zijn kritisch

en heeft u daarvan voldoende of onvoldoende voorraad voor elke disposable

apart opgeven

5 Dagstaat van virologische weekstaten

Voert u geaggregeerde getest en positief gegevens in in de virologische COVID 19

dagstaat

Indien nee wat is daarvan de reden

6 Verdere opmerkingen
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Gebruikte apparatuur en kits

Isolatie kit merk en productTestcapaciteit per dag Testcapaciteit

bij opschaling
status vorige week bekend bij
RIVM taskforce

status vorige week

bekend bij
RIVM taskforce

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce

ja nee

dd mm 2020

type reagens

voldoende onvoldoende

ctype disposables

voldoende onvoldoende

ja nee

reden

vul in
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Isolatie platform merk en model PCR kit merk en product

status waarop gevalideerd is bekend bij RIVM taskforcestatus waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce
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PCR platform merk en model

status waarop gevalideerd is bekend bij
RIVM taskforce
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DEZE MAIL WORDT OP VERZOEK VAN BENI DE WEVER OPGESTUURD

Geachte relatie

Onze Belgische leverancier CORIS BIOCONCEPT heeft in nauwe samenwerking met het Universitair

Laboratorium Brussel LHUB ULB het Erasmus Ziekenhuis Brussel het Universitair Ziekenhuis Luik

het Karolinska Instituut Stockholm de Universiteit van Milaan het Instituut voor Virologie Leipzig
en metde steun van het Belgische Nationaal Referentiecentrum Respiratoire Pathogenen Leuven een

snelle diagnostische test ontwikkeld om het SARS CoV 2 Antigen op te sporen in nasofaryngeale
secreties bij patienten met een potentiele coronavirusinfectie

De afgelopen dagen werd deze antigentest door verscheidene Belgische universitaire laboratoria

uitvoerig geevalueerd ten opzichte van de moleculaire screeningsmethoden Op basis van de

verkregen resultaten heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en

Gezondheidsproducten FAGG in Belgie op 24 maart 2020 beslist om deze test een CE markering toe

te kennen en de distributie ervan toe te staan

In tegenstelling tot de snelle serologische antilichaamtesten detecteert de COVID 19 Ag Respi Strip
de aanwezigheid van virale antigenen in nasofaryngeale secreties binnen een tijdspanne van 15

minuten CT waarde 25 Dankzij deze sneltest die tevens beschikt over een uitstekende

specificiteit kan men kostbare tijd besparen en wordt een snelle verwerking van positief

gedetecteerde patienten mogelijk

De COVID 19 Ag Respi Strip maakt een uitgebreide screening van patienten of verzorgend personeel

mogelijk en is een uitstekende aanvulling op de moleculaire screeningsmethoden die momenteel in

meerdere ziekenhuizen worden gebruikt

Enkele kenmerken van de COVID 19 Ag Respi Strip

Gebruiksvriendelijk alle reagentia zijn gebruiksklaar en het resultaat is visueel afleesbaar

Specifiek specificiteit 100

Betrouwbaar positieve predictieve waarde 100

Snel resultaat beschikbaar na 15 minuten

Verpakking 25 testen kit of 250 testen kit

Houdbaarheid van de kit 6 maanden

Bewaring van de kit tussen 4°C en 30°C

CE markering
Bestelcodes 5501510 25 testen kit en 5501511 250 testen kit

Beschikbaarheid voorraad vanaf 31 03 2020 Bestel vandaag al uw kit

Voor de brochure omtrent deze COVID 19 Ag Respi Strip verwijzen wij u graag door naar onze website

www beldico nl Op onze website kan u eveneens informatie vinden betreffende ons aanbod aan

afnamemateriaal voor het bekomen van een nasofaryngeaal monster

De gebruiksaanwijzing van de COVID 19 Ag Respi Strip kan u op eenvoudige aanvraag bekomen Een

mail versturen naarmaifeQl@beldico nl volstaat

Heeft u echter nog bijkomende vragen of opmerkingen aarzel dan niet om ons te contacteren via e

mail maifeQl@beldico nl of telefonisch op het nummerj of via onze account manager10 2e

Met vriendelijke groet
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Beni DE WEVER

General Manager

Hierbij ook de prijzen zoals aangegeven zitten in de kit van de 25 testen ook de PS tubes en doppen
om de strip in aan te brengen
Deze tubes zitten niet in de 250 test kit

De eerste kits komen toe op maandag bij ons Het aantal van 5 000 testen heb ik gisternavond ook

gecommuniceerd naar de productie

Wij wachten uw bestelling af om dit werkelijk uit te voeren

test kit Price kit Price testIMP REF NAME

C 1023 TB 255501510 COVID 19 Ag RESPI STRIP 375 € 15 €

C 1323 TB5501511 COVID 19 Ag RESPI STRIP 250 2 917 € 11 668 €

with tube

Indien er nog vragen zijn aarzel niet ons te contacteren
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Manufacturer
If strips are stored in a contai

necessary number of strips for the operation has been removed as the strips are

sensitive to humidity Make sure that the desiccant bag is present
Green lines indicate immunoreagents adsorption sites Green colour disappears

during the test

Reagents’ quality cannot be

ot stored i

the container must be resealed as soon as the

COVID 19 Ag Respi Strip

«COI IS

re stored in a container

sary number of strips for the operation nas been

ive to humidity Make sure that the desiccant bag is

Coris BioConcept
Science ParkCREALYS

Rue Jean Sonet 4A

B 5032 GEMBLOUX

BELGIUM

Tel 32 0 81 719 917

Fax 32 0 81 719 919

info@corisbio com

Produced in BELGIUM

si C€ guaranteed beyond their shelf life dates

are not stored under required conditions as indicated in the insert

To avoid diluting the colloidal gold conjugate in the solution take care not to immerse

the strip above the line indicated under the arrows printed on the sticker

or if reagentsBioConcept

www corisbio com

IFU 5723 EN V01 V WASTE DISPOSAL

Dispose of gloves swabs closed test tubes and used devices in accordance with

GLP and biosecurity legislation ref C

Each user is responsible for the management of any waste produced and must

ensure that it is disposed of in accordance with the applicable legislation
In vitro rapid diagnostic test for the detection of SARS CoV 2

antigen in nasopharyngeal secretions

VI STORAGE

An unopened kit may be

date indicated on the packaging
The strips remain stable for 15 weeks in the closed container after bottle opening
ey are kept at between 4 and 30°C and in a dry environment

oid freezing strips and buffer

C 1023 25 tests per kit buffer 25 Test tubes and stoppers
C 1323 250 tests per kit buffer

FOR IN VITRO USE

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Reference

kept
aina

at between 4 and 30°C and used until the shelf life

if th

Av

I INTRODUCTION

The Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS CoV 2 responsible
for the Coronavirus disease 2019 COVID 19 first emerged in December 2019 in

China The emergence of the new SARS CoV 2 coronavirus and its i

dissemination in all continents has led to high concern at the local and internatL

health authorities level in the scientific community and in the media and population
As of 11 March 2020 the SARS CoV 2 has spread worldwide to more th

countries with over 118322 COVID 19 confirmed cases and 4292 fatalities leading the

WHO to declare the disease as a pandemy SARS CoV 2 cause diseases of the

respiratory tract leading to severe pneumonia in fragile patients with most of the fatal

cases in the elderly population

VII SPECIMEN HANDLING AND COLLECTION

Specimens to be tested should be obtained and handled by standard methods for the

collection of nasopharyngeal aspirates nasopharyngeal washes or

nasal nasopharyngeal swabs

Specimens must be tested as soon as possible after collection If they are not

immediately used they must be stored at frozen at 20°C for long periods Specimens
stored at 4°C keep their positivity but with less intensive signals and may loose their

positivity

Coris BioConcept recommends using the Flocked Swabs of Copan Flock

rapid
ional

an 116

Technologies in order to guarantee the same performances as when nasopharyngeal
washes or aspirates are used The efficiency of other brands of swabs has not been

established with our respiratory kits

Make sure that the specimens are not treated with solutions containing formaldehyde
or its derivatives

In the absence of vaccine and specific treatment the containment of the epidemics
rely mainly on rapid identification and isolation of COVID 19 patients This strategy is

based on the availability of rapid diagnostic test to be performed on any suspect
patient presenting specific symptoms Noteworthy is the reporting of asymptomatic

carriage of the virus in 1 of infected people and possible prolonged shedding after

control of the epidemic making the availability of

al Development of point of care testings was

anel on February 11 12 2020 COVID 19 Public

oncem Global research and innovation forum

which may hamper pro
ic tests even more ci

reco

diag
recommended by a WHO experts pe

health emergency of international c

towards a research

gical antibody
after infection

very
nost

aper
ruck

VIII PROCEDURE

PREPARATIONS OF THE TEST

roadmap

detection assays do not fulfil the requirement of the detection

as the average incubation period of 3 5 days is too short for

ment of an immune response The detection of the antigen are the most

tests for detection of the early infection

Allow kit com

temperature 1
ponents in unopened packaging
5 30°C before performing a test

and specimens to reach room

Serolo

early a

develop
suitable

Once opened
number on the

run the test immediately Indicate the

tube Place the marked test tubes in a ra

patient s name or specimen
ck

regard to samples types other than Nasopharyngeal
established We recommend the use of fresh NPS for

SPECIMEN PREPARATION PROCEDURE

Performance claims with

Secretions have not been

optimal test performance

II PRINCIPLE OF THE TEST

This test is re

nanoparticles
directed

to use and is based on a membrane technology with colloidal

nitrocellulose membrane is sensitized with monoclonal antibo

gainst SARS CoV and SARS CoV 2

antigen Another monoclonal antibody is conjugat
The conjugate is immobilized on a membrane

ady
A

gold
dies

conserved nucleoprotein
colloidal gold nanoparticles

highly
ed to c

a

Prepare a collection tube

This test is aimed to the detection of SARS CoV 2 either in nasopharyngeal secretions

or in culture supernatant after several days to reach a better sensitivity

When the NPS

contact with the

B Swab in

transport m

A transport medium a gel or a

sponge matrix protects the swab

Wipe out the swab in the medium by
matrix on the swab

liquid
edii

A Liquid
nasopharyngeal secretions

strip the solubilised conjugal
diffusion and the conjugate and sample materi

antibody adsorbed onto the nitrocellulose strip If the sample contains SARS CoV 2

conjugate SARS CoV complex will remain bound to the anti SARS CoV 2

antibody immobilized onto the nitrocellulose The result is visible within 15 minutes in

the form of a red line that dev

encounter a control reagent
second red line

or culture extracted solution comes into

te migrates with the sample by passive
ial come into contact with the anti SARS

um

The sample is liquid
e g nasopharyngeal washin

aspirate or culture supernat

ig

ant
the

pressing its

container
elop
that

s on the st

binds a

trip
cont

The solution continues to

rol conjugate thereby pr

mig
odu

rate to

cing a

• Transfer 100 pL of sample in the tube

• Add 100 pL or 4 drops of the LY S dilution buffer to reach a dilution ratio of 1 2

Care must be taken to hold the bottle in a vertical position while producing the

drops

III REAGENTS AND MATERIALS

1 COVID 19 Ag Respi Strip 25 or 250

The strips come in a bottle with a desiccant

2 LY S dilution buffer 3 5 mL or 15 mL

Saline solution buffered to pH 7 5 containing Tris EDTA NaN3 0 1 a detergent
and blocking proteins

3 Materials

The tubes and

Close the tube with the

to homoge
stopper before to stir thoroughly
enizethe solutionsupplied with item C 1023

stoppers 25 come in zip locked plastic bags

4 Instruction for use 1

Open the tube immerse the strip in the direction indicated and

close the tube with the stopper
Materials to be ordered separately

Negative control Ref CTR 1000

IV SPECIAL PRECAUTIONS
Allow to react for 15 min and read the result

All operations linked to the use of the test must be performed in accordance with

Good Laboratory Practices GLP

All reagents are for in vitro diagnostic use only
Avoid touching nitrocellulose with

Wear gloves mask FFP2 or FFP

test under a Laminar Air Flow cabinet

Never use reagents from another kit

your fingers
3 lab glasses when handling samples Or run the
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Positive results may be reported sooner the moment the test and control lines become

visible

Do not take the

The result must

After reading discard the tube with the strip according to biosecurity
requirements

C Repeatability and reproducibility
To check intra batch accuracy repeatability the same positive samples and a buffer

solution were processed 15 times on kits of the same prod

experimental conditions All observed results were confirmed as expected

uction batch in the same
appearance of new lines into account afterthe reaction time is passed
be read on still wet strip

IX INTERPRETING RESULTS
D Interference

vity to samples positive for the following pathogens was tested and found

to be negative Influenza A Influenza B Respiratory Syncitial Virus RSV

Adenovirus Rhinovirus Parainfluenza virus Metapneumovirus Enterovirus

Coronavimses HKU1 229E OC43 NL63 Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumanii Nocardia asteroides Moraxella catarrhalis Legionella
pneumophila Mycoplasma pneumoniae Klebsiella pneumoniae Aspergillus niger

ed on Staphyic
109 cfu mL No

sample from

The results are to be interpreted as follows Cross readi

y f
100 MLX Tests for cross readi

positive at hig
obtained whe

patients n 15

As expected COVID 19 Ag Respi Strip test deteds both SARS CoV and SARS CoV

2 viruses

ivity
ria c

has been test

oncentratio

ococcus aureus and found

false positive results were

known S aureus infected

h bacte ns

deal

Negative

n testing naso pharyng

A 1
XII LIMITS OF THE KIT

15 minutes Test line
The test is qua

sample Clinical pres

to establish diagnosis

alitative and cannot predict the

entation and othe

ntity of antigens present in the

must be taken into consideration
r qua

ilts ir test resu

i

til A positive test does not rule out the possibility that other pathogens may be present

phase screening test Specimens that are collected afterthis pha
may contain antigen titres below the reagent s sensitivity threshold If a sample is

given a negative result despite the observed symptoms any other relevant test sho

be run to check the sample

Kit test is an acute se
T Dilution Extraction v v X©Test J X D Results J

uld

Negative test result a reddish purple
upper line No other band is present

Positive test result in addition to a reddish purple band at the Control line C a

visible reddish purple band appears at the Test line position 7 Intensity of the test

may vary according to the quantity of antigens found in the sample Any
reddish purple line T even weak should be considered as a positive result

Invalid test result The absence of a Control line indicates a failure in the test

procedure Repeat invalid tests with a new strip

Note during the drying

position It should not b

line appears at the Control line C position
XIII TECHNICAL PROBLEMS COMPLAINTS

If you encounter a technical problem or if performances do not correspond with those

indicated in this package insert

1 Record the kit batch number

2 If possible keep the clinical sample in the freezer during the complaint
management

3 Contact Coris BioConcept or y°ur local

distributor

XIV BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

line

I process a very faint shadow may appear at the Test line

e regarded as a positive result
A Na Zhu Dingyu Zhang et al A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China

9 N Engl J Med 2020 Feb 20 382 8 727 733 doi 10 1056 NEJMoa2001017 Epub 2020201

Jan 24

B Chan J F W Kok K H et al Genomic characterization of the 2019 novel human

pathogenic coronavirus isolated from a pe
EMI 2020 doi org 10 1080 22221751 2020 1719902

ian biosecurity legislation https www biosecurite be content utilisation confinee

X QUALITY CONTROL
atient with atypical pneumonia after visiting Wuhan ]

In accordance with Good Laboratory Practices we recommend checking the test’s

performance regularly according to the laboratory’s requirements C

m et pathoaenes

XI PERFORMANCE

A Detection Limit

The detection limit was determined with a quantified SARS CoV 2 vims and has been

evaluated at 5x103 pfu mL

B Sensitivity Specificity

The kit was validated two Reference Hospitals in comparison with RT PCR on a total

of 231 nasopharyngeal swab specimens The following results were obtained

Evaluation 1

q RT PCR
Positive Negative Total

Coris BioConcept
Positive 18 0 18

Negative 12 69 JLL
Total 30 69 99

95 Confidence Interval1

60 40 7 to 76 8

85 7 on samples with Ct 25 62 6 to 96 2

100 93 4 to 100

78 1 to 100

dictive value 85 2 75 2 to 91

87 9 87 99

Sensitivity
Sensitivity threshold

Specificity
Positive P

Negative
Agreeme

redictive value 100

pre

nt

Last update 24 March 2020

Evaluation 2

mlCatalogue number Manufacturer
RT PCR

Positive Negative Total

|jyb] X
In vitro di

medical
agnosticCoris BioConcept Temperature limits

Positive 44 45

V
Contains sufficient

for n tests mNegative 29 58 87 Batch code

Total 73 59 132

CB
Consult instructions95 Confidence Interval1

60 3 48 1 to 71 3

76 7 on samples with Ct 25 61 to 87 7

98 3 89 7 to 99 9

8 to 99 9

Do not reuse

Sensitivity

Sensitivity t

Specificity
Positive Predictive value 97 8

Negative pr

Agreement

2f
hreshold

Keep dry Use by

86

55

Contains Sodium
Diluent specimenDIL SPE CONTNaNs

edictive value 66 7 7 to 76 2

77 3 102 132
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National Institute for Public Health

and the Environment

Ministry ofHealth Welfare and Sport

I
■

i

SARS CoV 2

preparedness using
Outbreak Assistance

Laboratory OAL

network

Wi
•

H

©
JjS m

CQRQNA^TR VQ
4r

a

Adam Meijer

NVMM | 1 April 2020
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Emerging virus what is needed for appropriate MDx

• Sequences or pre selected primers and probe

• Positive control material

• Validation

Positive control material

Clinical materials from repository first few 100 patients

• Roll out to other labs

Implement on own molecular platform

Validate with provided positive control material and clinical materials from

own repository

Participate in EQA exercise

• When available repeat validation with positive clinical materials

NVMM | 1 April 2020
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General scheme scaling up
Central lab s RIVM eventually

expert lab

OAL Outbreak Assistance Labs

Labs with mol Dx

Other labs with e g mPOCT

NVMM | 1 April 20203
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Outbreak Assistance Laboratories

Minimal requirements
• 24 hours 7 days a week availability
• Minimum of 100 samples a day during 2 3 months

• Able to unpack samples possibly containing BSL 3

organisms
• Routine molecular diagnostics
• Internal control used for routine diagnostics
• 8 hours turnaround time 24 hrs during 2009 pandemic
• Willing to participate in quality control programs and to

share results

PREPAREDNESS PLAN

• Case load estimation by syndromic surveillance

• Provision of validated protocols
• Stockpiling reagents kits

• Many discussions on possible scenario’s

National Influenza Centre

Location ErasmusMC

• Location RIVM

•
Outbreak assistance

Laboratories n 13

van Asten L etal J Clin Virol 2009 Jul 45 3 185 90

NVMM | 1 April 20204
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Support and requirements OAL and other labs

Support
1 OAL implementing PCR distributed by expert labs in the

absence of commercial available tests and absence or sporadic

presence of emerging pathogen proficiency and sensitivity

testing
2 2nd and 3rd level labs implementing approved in house PCR or

commercial PCR primers and probes if needed proficiency and

sensitivity testing

For accepting testing results as definitive

1 Proficiency panel fully correct

2 Run control dilution series satisfactory or better

3 Confirmation 5 i ve and 10 ve clinical specimens at one of the

expert labs RIVM or Erasmus MC with fully correct results

NVMM | 1 April 2020
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Timeline SARS CoV 2 preparedness activities

• 1 Dec 2019

8 Jan 2020

• 9 Jan

• 10 Jan

• 12 Jan 2020

• 12 Jan 2020

• 17 Jan 2020

• 23 Jan 2020

• 23 Jan 2020

• 31 Jan 2020

patients in Wuhan with unexplained pneumonia

first report discovery new coronavirus

full genome sequence available

PCR protocol available developed by Corman et al

Primers and probes ordered request Corman et al to help with validation

Validation at Erasmus MC and RIVM completed diagnostic testing started

OAL approached

Preparation primers probes kits EQA panel positive control started

QC pass failed for some EQA specimens QC positive control SARS CoV

passed

primers probes received QC failed contaminated with E gene synthetic
material

new manufacturer found QC test and final batches passed

distribution primers probes kits EQA panel and positive control

EQA panel results returned

7 days

• 3 Feb 2020
7 days

delay
• 6 10 Feb 2020

• Week of 10 2

• 24 Feb 2020

NVMM | 1 April 20206
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2019 nCoV RT PCR
Figure i

Relative positions of amplicon targets on the SARS coronavirus and the 2019 novel coronavirus genome

Orfia Orfiab S E
k
M N

MN908947 W uhan Hu i

A
NC_oo47i8 SARS CoV ^

15 361 15 460 26 141 26 253 28 555 28 682

RdRp E N

E envelope protein gene M membrane protein gene N nucleocapsid optein gene ORF open reading fram^LRdRp RNA dependent RNA

polymerase gene S spike protein gene jr \

One probe
Sarbeco specific

Numbers below amplicons are genome positions according to SArcS CoV GenBank NC_oo47i8

Two probes
Sarbeco specific
SARS CoV 2 specific Corman et al 2020

NVMM | 1 April 20207
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SARS CoV 2 RT PCR RIVM validation
Clinical specimens with

known viruses bacteria

Number of

samples tested

in both assays

Ct range

CoV HKUl 1 NA
95 detection limit nCoV SARS RT PCR

COV OC43 5 22 7 29 9

CoV 229E 3 25 1 28 5
100 1

Influenza virus

A H1N1 pdm09
10 18 9 28 1

Influenza virus A H3N2 10 17 4 27 7
1 LOD95 Upper

copies pl Bound

Lower

Bound

copies pl copies pl

—

Influenza virus B Victoria 7 19 8 29 9

l
Influenza virus B Yamagata 10 23 5 29 1

o 50

3 nCoV E gene 5 09E 01 1 09E 00 3 51E 01Rhinovirus 13 13 4 28 0

sEnterovirus for types see

supplementary excel file
nCoVRdRP 5 94E 01 1 28E 00 4 50E 0118 19 6 28 9

Respiratory syncytial virus A 10 18 0 29 8

0 rRespiratory syncytial virus B 11 21 0 29 4

0 001 0 01 0 1 1 10

Parainfluenza virus 3 1 26 SARS RNA copies pl

Human metapneumovirus 3 26 7 27 6

Adenovirus 2 21 0 27 3
C Pneumoniae

C Psittaci

QCMD MERS CoV panel

Human Bocavirus 1 35 borderline

Mycoplasma spp 1 26 8

NVMM | 1 April 20208
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Contamination of primer and probes

P Kroonirtplllltilihi ClttVtl

Samplet Reiulu

Cp Concentration Star

20 87

28 23

27 86

30 71

3i fi

e Color J„ Name
««0CB

AI SRBS10 3 huldlg

SI SMS10 4 Soldi

sarsio s rraiaie

D1 SAESlO e huWig

Ei SARSiO 7 huldig

SAPSi0 3 huldl

G1 SRBS10 9 nuiaic

HI SMS10 10 huldlfl

A2 NC huidig

huldlg

C2 NC huldlg

02 sic huidig

BTC huidig

T2 NIC fcuidlg

G2 BTC huldlg

112 PCSAR5 10 2 huidig

0008

Old primer and

probe mix E gen

PCR C

i

H
20008

ff if
32 72

Ai SARS10 3 nieuw

S3 5ANS10 6

C3 SU510 S nieuw

03 SARS10 6 tueuw

EJ 5ARS10 7 n»««w

SAASiO 3 nieuw

G3 SAPS10 9 meow

H3 SWtSlO lO Blew

NC meow

20 89

27 60

29 80

»•«

31 19

31 17

30 96

30 86

31 26

30 98

32 00

31 79

31 68

New primer and

probe mix E gen
vr

PCR
C3 NC nieuw

NIC nieuw

f KSi
E6 HTC

06 NEC nieuw

H8 PCSARS 10 2 aieuw 30 93 1 S io iF 16 16 20 22 24 26 26 30

Cfdn

34 36 3640 42 44 46 48502

NVMM | 1 April 20209
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Preparing OALs

Primers and probes thoroughly Qced for possible contamination

RIVM and EMC protocols to guide implementation on own platform

Runcontrol of SARS CoV 1 RNA HKU39849 [since 26 2 also SARS CoV 2

BetaCoV Germany BavPatl 2020]

Labs asked to perform implemented PCR on 10 fold dilution series analytical sensitivity

Proficiency panel for clinical sensitivity and specificity
Extraction using one platform and testing with implemented PCR

| Target specifieke Ct | E genPanel codering

EQA_CoV20 01

EQA_CoV20 02

Virus RdRP gen

COV NL63

SARS CoV 1 dl

Inf A H3N2

Geen virus

SARS CoV 1 d3

COV 229E

Inf B Victoria

COV OC43

SARS CoV 1 d2

Rhinovirus A16

25 59 Neg Neg
24 22 24 73nvt

19 77 Neg NegSC iH

Neg Negnvt■ ain«nvi nnit

EQA_CoV20 05

EQA_CoV20 06

EQA_CoV20 07

31 98 32 03nvt

27 78

22 27

28 98

Neg Neg

Neg Neg

Neg NegSC iH K

28 21 28 8nvtsc

EQA_CoV20 10 25 3 Neg Neg
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Runcontrol dilution series OAL 24 February 2020

Kwalitatieve resultaten runcontrole Verdunningsreeks SARS CoV 1
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Proficiency panel SARS CoV 1 containing specimens

Proficiency panel
SARS CoV 1 bevattende monsters CoV NL63 CoV 229E CoV OC43

A H3N2 B Vic Rhinovirus A16

all negative with E gene and

RdRP gene PCR
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2nd and 3rd ring laboratories

Kwalitatieve resultaten runcontrole

opschalingslaboratoria

Kwalitatieve resultaten runcontrole

tweede en derde rings laboratoria
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Proficiency panel with SARS CoV 1 and 2

Proficiency panel
SARS CoV 1 2 bevattende monsters Verdunningsreeks SARS CoV 2

tweede en derde rings laboratoria
45 1

SARS CoV 2 SARS CoV 1 50 |

40
40

•••
••

CD

t1 T

£■ ¥ ^
rs •

~2 35 Q

E 30
TO
TO

5
20“

TO

s
o

30

JT V
••••

25 10

20 Q i i iT T T T I r

ofo^VVVVV ^
£ jp jp

v ^

q q q

~

^

s s § § §

SS St
^

£

Target en panel nummer

Target en verdunning runcontrole RC

NVMM | 1 April 202014



373903

m\

Acknowledgements

• RIVM LCI and EPI colleagues • Outbreak Assistance

Laboratories

• RIVM IDS laboratory
Gabriel Goderski

Bas van der Veer

Sharon van den Brink

Lisa Wijsman

John Sluimer

Ngoc Hoa Chung

Chantal Reusken

• Erasmus Medical Centre iI 25i 5i S£ AI1 other laboratories

implementing diagnostics
g

Richard Molenkamp

Annemiek van der Eijk

Bart Haagmans

Marion Koopmans

En veel meer collega’s

Johan Reimerink

Gert Jan Godeke

• Nivel

niv PMariette Hooiveld

Harry Vennema

Erwin Duizer

Rogier Bodewes

En veel meer college’s

NVMM 11 April 202015



373908

YRLG22301025 YRLG22301050 YRLG22301100 a 2019 nCoV antigen immobilized in the T area of nitrocellulose membrane

b goat anti chicken IgY polyclonal antibody immobilized

nitrocellulose membrane

c 2019 nCoV antigen labeled with colloidal gold conjugate chicken IgY antibody
embedded on conjugate pad

d Other test strip supports
2 The main component of the sample diluent is phosphate solution

3 Main components

Add 10pL pre handled sample extraction into the sample well
the C area of

BIOEASY™

2019 Novel Coronavirus 2019 nCoV IgG IgM GICA Rapid Test

Colloidal Gold Serum Plasma Whole Blood

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE

This instruction for use IFU must be read carefully prior to use Instruction for use

must be carefully followed Reliability of assay results cannot be guaranteed if there

are any deviations from the instructions for use

Specifications 25 50 100

Ingredients tests kit tests kit tests kit

Test card with desiccant

sealed foil pouch

a

25 50 100
Add 60 pL sample dilution into the sample wellPACKING SPECIFICATION

25 Tests Kit YRLG22301025 50 Tests Kit YRLG22301050

100 Tests Kit YRLG22301100

Sample Diluent 2 84

25Dropper 50 100

Instruction for use 1 1 1

INTENDED USE

BIOEASY™ 2019 Novel Coronavirous 2019 nCoV Ab GICA Rapid Test is a

colloidal gold enhanced rapid immunoassay for the qualitative detection of 2019

nCoV IgG and IgM antibody in serum plasma and whole blood samples from

patients with suspected 2019 nCoV infection patients with suspected clustering
cases and others who need to diagnose or differentially diagnose 2019 Novel

Coronavirous 2019 nCoV

This product is for in vitro emergency use only during the pneumonia epidemic of the

2019 nCoV infection since December 2019 The test kit should be complied with the

relevant requirements of the Pneumonitis Diagnosis and Treatment Scheme for

2019 Novel Coronavirous Infection and Pneumonitis Prevention and Control

Scheme for 2019 Novel Coronavirous Infection in use

The 2019 Novel Coronavirou is a new type of coronavirus belonging to the genus p
It has a capsule and its particles are round or oval often polymorphous with a

diameter of 60 140nm Its genetic characteristics are significantly different from

SARSr CoV and MERSr CoV Current research shows that it has more than 85

homology with bat SARS like coronavirus bat SL CoVZC45 In vitro isolation and

culture 2019 nCoV can be found in human respiratory epithelial cells in about 96

hours while it takes about 6 days to isolate and culture in Vero E6 and Huh 7 cell

lines

Note The components in different batches of the kit cannot be mixed

A
MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

• Timer or stopwatch
• Pipette

£2

STORAGE AND STABILITY

1 Storage conditions Store in a dry place at 2 30°C do not freeze

2 Shelf life 24 months

3 The test device should be used as soon as possible after being removed from the

aluminum foil bag
4 MFD date and EXP date mark on label

The result should be read at 15 20 minutes Results after 20 minutes are invalid

INTERPRETATION OF TEST RESULTS

IgM Positive IgG Positive
SPECIMEN REQUIEMENTS

aa r\ AN AN1 It is suitable for serum plasma or whole blood samples The commonly used

anticoagulants heparin EDTAor sodium citrate have no effect on the results of

this kit

2 Samples should be collected according to routine clinical methods and avoid

hemolysis

3 If serum or plasma specimens are to be tested in 5 days they should be

refrigerated at 2° C~8S C Storage at 20°C should not exceed 3 months For

long time storage they should be 70 C cryopreservation and avoid repeated

freezing and thawing no more than 3 times

4 Whole blood samples can be stored at 2° C 8 C kept in refrigerator for 3 days

with no cryopreservation

5 Restore the sample to room temperature before test

6 Obvious hemolysis lipohemia and jaundice samples should not be used

7 Transportation of the samples should be sealed ice cup with ice or sealed foam

box with ice

Si■

PRINCIPLE OF THE PROCEDURE

The 2019 Novel Coronavirous 2019 nCoV Ab GICA Rapid Test is a colloidal gold
enhanced indirect immunoassay for the qualitative determination of 2019 nCoV IgG
and IgM antibody in human serum plasma and whole blood samples

IgM IgG Positive

r\ r\ r\ A
The product is pre embedded with recombined 2019 nCoV antigen and chicken IgY

antibody on the nitrocellulose membrane and coated with anti human IgG
anti human IgM and goat anti chicken IgY antibody respectively on the T1 line T2

line and C line on the nitrocellulose membrane When a positive sample is tested

the 2019 nCoV IgM and or IgG antibody combines with the colloidal gold labeled

2019 nCoV antigen to form a complex Under the action of chromatography the

complex flows along the membrane when it passes T1 line and or T2 line it

combines with the anti human IgG and or IgM to form a colloidal gold complex to

show color and the gold colloidal labeled chicken IgY antibody combines with goat
anti chicken IgY antibody at C lint to show color Negative samples only show color

C line

Negative Invalid

C\ An An An

nREAGENTS AND MATERIALS SUPPLIED r

TEST PROCEDUREThe test kit consists of test card a Sample diluent dropper an instruction for use

etc 1 Return the reagent or sample to room temperature

2 Open the aluminum foil bag take out the test card and lay it flat on a flat

operating table and number it

1 The test card is packed in individual foil pouches It contains a desiccant and

consists of a test strip and a plastic cassette The main components on the test

strip are

2 3
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LIMITATIONS

1 The test results of this product cannot be used as a basis for diagnosis
Comprehensive judgment shoi

epidemiological conditions and further clinical data

2 In the early stage of infection the test result

intibody or i

itation

Journal 2019 48 1231 1234

2 He H Mao P Hou J Hong S Zhu L HuY Bai Y [Establishment of a

double antigen sandwich ELISA for detecting totalantibodies to human

immunodeficiency virus type 1 2] Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue

ZaZhi 2002 16 288 291

3 He J Xiu B Wang G Chen K Feng X Song X Zhu C Yang X Bai G Ling S

Zhang H Construction expression purification and biotin labeling of a single
recombinant multi epitope antigenfor double antigen sandwich ELISA to detect

hepatitis C virus antibody Protein Pept Lett 2011 18 839 847

4 Min Ji Xinju Guo Clinical study on diantigen sandwich method of hepatitis c virus

antibody Application of modern medicine in China 2016 10 21 22

Positive coincidence rate Sensitivity 112 112 14 x 100 88 89

Negative coincidence rate Sepecificity 178 0 178 x 100 100 00

Total coincidence rate 112 178 112 0 14 178 X100 95 39

4 Repeatability

The test was repeated 10 times with 1 enterprise replicate reference product and

the results should all be positive and the reaction results should be consistent and

the color rendering should be uniform

5 Minimum detection limit

Tested 3 times with 1 enterprise s minimum detection limit reference product the

results should all be positive

6 Difference between batches

Take three different batches of kits and test with 1 enterprise replicate reference

product The results should all be positive and the reaction results should be

consistent There is no difference and in chromaticity and even

7 Through the test kit to the reference product testing analysis when the samples

containing hemoglobin 6 mg mL bilirubin 12 mg dL triglycerides 15 mg mL

cholesterol 10 mg mL or rheumatoid factor £80 IU mL in different concentrations

decision does not affect the test result test results are no interference

8 This product does not cross react with IgM positive samples of influenza A virus

influenza B virus respiratory syncytial virus human parainfluenza virus

Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae

uld be made in combination with clinical symptoms

may be negati\
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plasma and whole blood samples It cannot determine the certain antibody content

in the samples

PERFORMANCE CHARACTERISTIC

1 Serum sample results

The trial has tested 317 serum samples The results are as followed Key to symbols used

PCR results

| TEST CARD| Test Card with Desiccant in a Sealed Foil Pouch
Positive Negative Total

Bioeasy results

|dropper|[component] Materials Included Dropper

Positive 136 1 137

IdiluentI Sample Diluent Instruction for Use

Negative 16 164 180
Consult Instructions

For Use□a Date of Manufacturer
Total 152 165 317

Store at 2°C~30°C Do Not ReusePositive coincidence rate Sensitivity 136 136 16 x 100 89 47

Negative coincidence rate Specificity 164 1 164 X 100 99 39

Total coincidence rate 136 164 136 1 16 164 X100 94 64 „

According to follow up analysis 2 PCR results are negative while our product
shows positive results to these 2 cases Later the patients of the 2 samples have

been confirmed to be infected by the novel coronavirus

2 Plasma sample results

The trial has tested 306 plasma samples The results are as followed

u mWARNINGS AND PRECAUTIONS Expiration Date Catalogue Number

1 The reagent is a disposable in vitro diagnostic reagent which is only used for the

detection of human serum plasma and whole blood samples All samples that

test positive with this test card must be further validated The operation should be

carried out strictly in accordance with the instructions Do not use it out of date

and damaged product
2 This reagent can be stored at room temperature Reagents or samples stored at

low temperature should be return to room temperature before use

3 If the clinical samples need to be frozen at 20 °C or below it is recommended

that the frozen samples should not be frozen for more than three months and

repeatedly frozen and thawed not more than three times

4 The reagent should be used as soon as possible after being taken out of the

to avoid being exposed to the air for a long time which will

Ml 44
Manufacturer Keep away from Sunlight

Vnsn

|ec|rep|

m

Lot Number Tests per Kit

Authorized

Representative

In Vitro Diagnostic Medical Device

f Keep Dry

PCR results

Positive Negative Total

Bioeasy results

|subsidiary| Subsidiary of Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co Ltd
Positive 121 0 121 aluminum foil

affect the test results due to moisture

Negative 13 172 185 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co Ltd

Add No 2 1 Liuxian 1st Road Xin
’

an Sub District Baoan District

Shenzhen Guangdong Province China 518101

Tel 86 755 2794 8546

Fax 86 755 2794 8417

E mail info@bioeasy com

5 Do not use samples that have been left for too long grow bacteria or have odors

for experiments
6 Please follow the laboratory testing procedures for infectious diseases The waste

after use should be treated as infectious materials and do not be discarded

randomly
7 There should be appropriate biosafety assurance procedures for those

substances containing and suspected sources of infection The following are

relevant considerations

1 Handle samples and reagents with gloves
2 Do not suck samples with your mouth

3 Do not smoke eat drink cosmetic or touch contact lenses while handling these

items

4 Disinfect the spilled sample or reagent with disinfectant

5 Disinfect and treat all samples reagents and potential pollutants in accordance

with relevant local regulations
6 Each component of the reagent remains stable until the expiry date under proper

handling and storage conditions Do not use the expired reagent kit

Total 134 172 306

Positive coincidence rate Sensitivity 121 121 13 x 100 90 30

Negative coincidence rate Specificity 172 0 172 x 100 100 00

Total coincidence rate 121 172 121 0 13 172 X100 95 75

3 Whole blood sample results

The trial has tested 304 whole blood samples The results are as followed

C€ |ec|rep
QARAD EC REP b v b a

Pas 257 B 2440 Geel Belgium

PCR results

Positive Negative Total IFU VER TS IU C103 A0

RELEASE DATE 2020 01 28Bioeasy results

Positive 112 0 112

Negative 14 178 192

BIBLIOGRAPHY

1 Qiangli Yanqin Li Baoming He A comparative study of antibody detection of

hepatitis c virus by diantigen sandwich and indirect method Shaanxi Medical

Total 126 178 304
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Huidige status van laboratoria voor SARS CoV 2

diagnostiek in Nederland

Het RIVM IDS coordineert een netwerk van opschalingslaboratoria die aan

bepaalde vooraf gesteide eisen moeten voidoen 1 2 Bij een grote epidemie of

pandemie kan dit netwerk ingeschakeld worden om de uitrol van diagnostiek voor

te bereiden en de capaciteit voor testen te vergroten Het RIVM doet dit vaak

samen met een ander expertisecentrum in Nederland Voor SARS CoV 2 is dit het

Erasmus Medisch Centrum Erasmus MC In het netwerk van

opschalingslaboratoria Engels Outbreak Assistance Laboratories OALs zijn
voor SARS CoV 2 13 laboratoria vertegenwoordigd Wordt een

epidemie pandemie zo groot in Nederland dat andere laboratoria ook diagnostiek
moeten kunnen doen dan wordt de diagnostiek ook naar ander laboratoria

uitgerold eerst naar de laboratoria die al routinematig moleculaire diagnostiek in

hun pakket hebben 2e ring en vervolgens naar laboratoria die dit gaan

implementeren specifiek voor het pathogeen dat de epidemie pandemie
veroorzaakt Voor SARS CoV 2 zijn dat op dit moment 31 2e en 3e rings
laboratoria Deze data is samengevat in Figuur 1

Aangesloten laboratoria SARS CoV 2 diagnostiek
in Nederland

35

30

25

20

15

■
10

5

0

Opschalingslaboratoria 2e en 3e rings laboratoriaExpertise centra

Figuur 1 Het aantal betrokken laboratoria met SARS CoV 2 diagnostiek

De gesteide eisen voor een opschalingslab Outbreak Assistance Laboratory zijn
1 2

• 24 uur 7 dagen per week beschikbaarheid

• Minimum capaciteit van 100 monsters per dag gedurende 2 3

maanden

• De mogelijkheid tot het uitpakken van materialen die mogelijk een BSL

3 organisme bevatten

• Routine moleculaire diagnostiek faciliteit

• Gebruik van interne controle in routine moleculaire diagnostiek
• 8 uur doorlooptijd 24 uur in 2009 tijdens Influenza pandemie
• Deelname aan extra kwaliteitsrondzendingen en het delen van

resultaten
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Voor het zelfstandig uitvoeren van SARS CoV 2 diagnostiek moeten de

laboratoria aan de volgende voorwaarden voldoen

Proficiency panel testen met goed resultaat validatie specificiteit en juiste
detectie SARS CoV 2

Runcontrole verdunningsreeksen met goed resultaat validatie van

analytische specificiteit
Confirmatie van 5 positieve monsters en 10 negatieve monsters bij een

van de expertise laboratoria RIVM of Erasmus MC met goed resultaat

beperkte klinische validatie

Na het succesvol doorlopen van de drie validatiepunten die ook voor eigen
accreditatie gebruikt mogen worden mag het laboratorium zelfstandig de

diagnostiek uitvoeren

Panel en runcontroles

Er zijn twee typen proficiency panels gedistribueerd Een voor de

opschalingslaboratoria bestaande uit heel levend virus Influenzavirus A H3N2 en

B Vic Rhinovirus A16 CoV OC43 CoV 229E CoV NL63 drie verdunningen van

SARS CoV 1 RNA en zonder virus En een voor 2e en 3e rings laboratoria verder

gecombineerd 2e ring genoemd bestaande uit heel levend virus Influenzavirus

A H3N2 en B Vic Rhinovirus A16 CoV OC43 CoV 229E CoV NL63 twee

verdunningen van SARS CoV 1 RNA en een met SARS CoV 2 RNA en zonder virus

Positieve runcontrole was initieel SARS CoV 1 RNA alleen voor de

opschalingslaboratoria Later is naar alle laboratoria de runcontrole SARS CoV 2

RNA gedistribueerd zodra het virus beschikbaar was De laboratoria werd verzocht

het panel en een tien voudige verdunningsreeks van de runcontroles met de

Corman PCR E gen en RdRP gen of eigen opgezette of commerciele PCR te

testen

In Figuur 2 staat aangegeven hoe de opschalingslaboratoria en expertisecentra
hebben gescoord in de detectie van SARS CoV 1 of SARS CoV 2 in het

opgestuurde panel en tot welke verdunning de opgestuurde runcontroles RCs

positief in de PCR zijn gevonden Ditzelfde is weergegeven in Figuur 3 voor de 2e

ring

Methode van scoren

Voor het panel ontvangen de laboratoria een score van valide wanneer ze alle

drie de monsters met SARS CoV 1 of SARS CoV 2 correct hebben aangemerkt als

SARS CoV bevattende monsters Een score van niet valide wordt toegekend
wanneer een of meer van de SARS CoV 1 of SARS CoV 2 bevattende monsters

niet juist worden herkend door een laboratorium Wanneer een laboratorium nog

geen data heeft ingestuurd ontvangen het de score nog onbekend

De gemeten RCs verdunningsreeksen ontvangen een score van goed wanneer

alle metingen in de verdunningsreeksen tot en met de 104 verdunning gemeten

zijn Dit is naar de maatstaf van de expertisecentra Erasmus MC en RIVM Een

score van voldoende wordt toegekend wanneer niet alle metingen E gen en

RdRp gen in de verdunningsreeks tot en met de 10 3
verdunning gemeten zijn

Een score van matig wordt toegekend wanneer niet alle metingen in de

verdunningsreeks tot en met de 10 3
verdunning gemeten zijn Wanneer een

laboratorium nog geen data heeft ingestuurd ontvangen ze de score nog

onbekend Voor zowel de OALs als de 2e ring zijn de scores apart toegekend voor

de SARS CoV 1 en SARS CoV 2 run controles
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Resultaten Panel en runcontroles van de opschalingslaboratoria
en expertisecentra
Alle 13 opschalingslaboratoria en de twee expertisecentra hebben het panel
valide gescoord

Voor de SARS CoV 1 RCs hebben negen laboratoria goed gescoord De andere

zes laboratoria hebben voldoende gescoord

Voor de SARS CoV 2 RCs hebben 12 laboratoria goed gescoord een

laboratorium heeft voldoende gescoord twee laboratoria hebben de data nog

niet gerapporteerd Deze data is samengevat in Figuur 2

Resultaten Panel en runcontroles van de 2e rings laboratoria

Van de 2e ring hebben 23 van de 31 laboratoria valide gescoord voor het panel
een laboratorium heeft niet valide gescoord Zeven laboratoria hebben nog niet

gerapporteerd

Voor de SARS CoV 1 RCs hebben zeven van de 31 laboratoria goed gescoord
15 laboratoria hebben voldoende gescoord en een laboratorium scoort matig
Zeven laboratoria hebben nog niet gerapporteerd Een laboratorium gebruikt een

kit wat SARS CoV 1 niet detecteert Voor dit laboratorium is een score van niet

van toepassing toegekend

Voor de SARS CoV 2 RCs hebben 16 van de 31 laboratoria goed gescoord zeven

laboratoria hebben voldoende gescoord Een laboratorium scoort matig Zeven

laboratoria hebben nog niet gerapporteerd Deze data is samengevat in Figuur 3

In Figuren 4 en 5 zijn respectievelijk de gevoeligheid van de OALs en 2e ring

samengevat Hier is per target gen per verdunning van de runcontrolereeks

weergegeven welk percentage van de laboratoria een succesvolle meting heeft

verricht Niet alle laboratoria testen op zowel het E gen als het RdRP gen Twee

nieuwe 2e rings laboratoria hebben de materialen net ontvangen
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Score panel opschalingslabs Score runcontrole opschalingslabs
SARS CoV 120

15
15

I
10

10

I I
55

0 0

Valide Nietvalide Nog onbekend Goed Voldoertde Matig Nog onbekend

Score runcontrole opschalingslabs
SARS CoV 2

15

I
10

5

0

Goed Voldoende Matig Nog onbekend

Figuur 2 De scores van zowel het panel aIs de runcontroles van SARS CoV 1 en SARS CoV 2 van de

opschalingslaboratoria en expertisecentra n 15

Score panel tweede en derde rings

laboratoria

Score runcontrole tweede en derde

rings labs SARS CoV 1
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I
20 15

I
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■
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5
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0 Goed Voldoende Matig Nietvan Nog

toepassing onbekendValide Nietvalide Nog onbekend

Score runcontrole tweede en derde

rings labs SARS CoV 2
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Figuur 3 De scores van zowel het panel a s de runcontroles van SARS CoV 1 en SARS CoV 2 van de

tweede en derde rings laboratoria n 31
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Kwalitatieve resultaten runcontrole

opschalingslaboratoria

Kwalitatieve resultaten runcontrole

opschalingslaboratoria
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Figuur 4 Hier is per target gen per verdunning van de runcontrolereeks weergegeven weik percentage van

de opschalingslaboratoria en expertisecentra een succesvolle meting heeft verricht

Kwalitatieve resultaten runcontrole

tweede en derde rings laboratoria
Kwalitatieve resultaten runcontrole

tweede en derde rings laboratoria
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Figuur 5 Hier is per target gen per verdunning van de runcontrolereeks weergegeven welk percentage van

de tweede en derde rings laboratoria een succesvolle meting heeft verricht Niet alle laboratoria testen voor

zowel het E gen aIs het RdRP gen Daarnaast gebruikt een laboratorium een kit die SARS CoV 1 niet

detecteert Hierdoor zijn de resultaten van dit laboratorium niet geincludeerd bij de data van de

SARS CoV 1 runcontrole
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Status van confirmaties van laboratoria

Van elk laboratorium wordt verwacht dat ze voor de validatie 10 negatieve en 5

positieve monsters ter confirmatie opsturen naar een van de twee

expertisecentra Momenteel hebben acht van de 13 OALs 10 negatieve en 5

positieve monsters laten confirmeren Bij overeenkomstig resultaat hebben de

laboratoria aan de confirmatie eis voldaan De andere laboratoria hebben

negatieve en positieve monsters ingestuurd maar nog geen 10 en 5

respectievelijk of de confirmatie is nog niet volledig afgerond

Van de 2e ring hebben 13 van de 31 laboratoria aan de confirmatie eis voldaan

Van zes laboratoria zijn confirmaties ontvangen 12 laboratoria moeten nog

confirmaties waarvan vijf laboratoria nog niet zijn gestart Dit is weergegeven in

Figuur 6 en Figuur 7

Status confirmatie opschalingslabs

10

i ■
5

0

Niks ontvangenGereed Incompleet

Figuur 6 Status confirmaties van opschalingsfaboratoria n 13

Status confirmatie tweede en derde

rings labs

15

I I
10

5

0

Gereed Incompleet Niks ontvangen

Figuur 7 Status confirmatie tweede en derde rings laboratoria n 31
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Er is aan de laboratoria gevraagd een overzicht te sturen welke negatieve en

positieve met Ct waarden monsters voor confirmatie bij het Erasmus MC of RIVM

zijn aangeboden Daarbij is ook gemventariseerd wat de redenen zijn dat sommige
laboratoria nog incompleet geconfirmeerd zijn In totaal zijn er vijf verschillende

redenen gevonden om de confirmatiestatus van een laboratorium als incompleet
aan te merken

De originele uitslag is niet geconfirmeerd door de expertisecentra

De data van het Erasmus MC ontbreekt nog in onze database

Er ontbreken nog monsters en of de benodigde monsterregistratie van het

externe laboratorium

Er is een mismatch tussen de opgegeven data van de monsters en het

monsterregistratiesysteem van het RIVM

Om de confirmatiestatus van deze laboratoria gereed te krijgen zijn of worden

de volgende actiepunten ondernomen

Het externe laboratorium wordt gevraagd extra monsters ter confirmatie

op te sturen

De data wordt bij het Erasmus MC opgevraagd
Het externe laboratorium wordt nogmaals verzocht de benodigde
monsters en of data op te sturen

De ingestuurde gegevens worden handmatig nagelopen en aangevuld in

onze registratie eventueel met behulp van het desbetreffende externe

laboratorium

De monsters worden dagelijks getest bij het RIVM en de aanvullende data

wordt ingevoerd

In Figuur 8 en 9 zijn de gegevens van de opschalingslaboratoria en de tweede en

derde rings laboratoria met de confirmatiestatus incompleet samengevat

Reden incomplete confirmatie opschalingslabs

5

4

3

2

1

0

Monsters en of

bijbehorende data niet

opgestuurd

Orginele uitslag niet

geconfirmeerd

Data confirmatie EMC nog

niet ontvangen

Mismatch ontvangen

monsterregistratienummers

Monsters nog te testen door

RIVM

Figuur 8 Het totaal aantal redenen waarom een dee van de opschalingslaboratoria de confirmatiestatus

incompleet zijn toegekend n 5
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Reden incomplete confirmatie tweede en derde rings laboratoria

5

4

3

2

1

0

Orginele uitslag niet

geconfirmeerd

Data confirmatie EMC nog

niet ontvangen

Monsters en of

bijbehorende data niet

opgestuurd

Mismatch ontvangen

monsterregistratienummers

Monsters nog te testen door

RIVM

Figuur 9 Het totaal aantal redenen waarom een deel van de tweede en derde rings laboratoria de

confirmatiestatus incompleet zijn toegekend n 7 Een aantal van de laboratoria scoort punten in

meerdere categorieen
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Testcapaciteit opschalingslaboratoria en tweede en derde

rings laboratoria

Van de participerende laboratoria is gevraagd hun testcapaciteit te rapporteren
Voor de opschalingslaboratoria zijn de vereisten dat ze minimaal 100 monsters

per dag kunnen verwerken Er is een navraag gedaan voor meer specifieke data

van deze laboratoria Dat wordt in een update van dit document verwerkt

De capaciteit van de 2e ring is inmiddels goed in kaart gebracht Van deze

laboratoria is zowel de reguliere als de maxi male testcapaciteit weergegeven in

Figuur 10

Testcapaciteit per dag 2e en 3e rings laboratoria
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26 50 51 100 101 200 201 300 301 400 400 Onbekend£25

■ Normale capaciteit ■ Maximale capaciteit

Figuur 10 Toont zowel de normale als de maximale testcapaciteit van de tweede

en derde rings laboratoria n 31 Deze testcapaciteiten zijn onderverdeeld in

categorien oplopend van 25 tot 400

Bij rapportage van het panel en RCs verdunningsreeksen is gevraagd
naar details van gebruikte extractiemethoden extractie kit en

apparatuur en PCR methoden enzym en apparatuur

Gebruikte kits en apparatuur voor RNA isolatie

De door alle laboratoria gebruikte RNA isolatie kits en apparatuur zijn
inclusief de bijbehorende fabrikant weergegeven in Figuur 11 en Figuur
12 Een aantal van de laboratoria heeft deze data nog niet gedeeld
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Gebruikte RNA isolatie Kits

I I I
V V \ \ \V \

\ ■\ \\
\ \\ \X

\\ \VV \x
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Figuur 11 De door laboratory inclusief expertisecentra gebruikte RNA isolatie kits samen met het aantal laboratory per kit n 42

Gebruikte RNA isolatie Apparatuur

I
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I
S V

X\X X x xX VX X V
X
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X

Figuur 12 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte apparatuur voor RNA isolatie samen met het aantal iaboratoria per kit n 42
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Gebruikte kits voor PCR

De door alle laboratoria gebruikte PCR kits en apparatuur zijn inclusief de bijbehorende fabrikant weergegeven in Figuur 13 en Figuur 14 Een

aantal van de laboratoria heeft deze data nog niet gedeeld

Gebruikte PCR kits
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Figuur 13 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte PCR kits inclusief fabrikant met het aantal laboratoria per kit n 42
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Gebruikte PCR apparatuur
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Figuur 14 De door laboratoria inclusief expertisecentra gebruikte PCR apparatuur inclusief fabrikant

met het aantal laboratoria per apparaat n 42
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Dit document is mogelijk gemaakt door het werk van de onderstaande

laboratoria Veel dank voor het delen van de data de open communicatie

en prettige samenwerking

Opschalingslaboratoria
Amsterdam Universitair Medisch Centrum Locatie AMC

CERTE Medische Diagnostiek Advies

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

LabMicTA

Leids Universitair Medisch Centrum

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Microvida

Stichting PAMM

Streeklaboratorium Haarlem

Radboud Universitair Medisch Centrum

Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Medisch Centrum Utrecht

2e en 3de rings laboratoria

Atalmedial B V Medisch Diagnostische Centra

CWZ Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Comicro B V Expertcentrum voor Microbiologie
Diakonessenhuis Utrecht

Eurofins NMDL LCPL

Franciscus Gasthuis Vlietland

Gelre Ziekenhuizen

GGD Amsterdam Streeklaboratorium

HMC Haaglanden Medisch Centrum locatie Westeinde

Haga Ziekenhuis

Ikazia Ziekenhuis

Isala

Izore Centrum voor Infectieziekten Friesland

Laurentius Ziekenhuis Roermond

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Meander Medisch Centrum

Microbe Lab B V

Pro Health Medical

Reinier Haga MDC

Rijnstate Velp
RLM Dordrecht Gorinchem

St Antonius Ziekenhuis

Star shl Diagnostische Centra

Tergooi Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum

Wageningen Bioveterinary Research locatie Lelystad

Zuyderland Medisch Centrum
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www corisbio com

C0i\IS
BioConcept

C0VID I9 Ag Respi Strip
Detection test of SARS CoV 2

1 In the test tubethe sample is diluted 1 2 with the LY S buffer

2 The total volume must be 200pl buffer 1OOpI samplel OOpi

3 Dip the strip the liquid must not exceed the red line under the red arrows

4 Leave to react for 15 minutes

5 Read the final result

LY S

Buffer

Sample
100 pL fStir thoroughly Positive Negative6

1

0
_

Control
line

15 minutes Test line

y y y

V ® Test JT Dilution Extraction v v 3 Results y

COVID 19 Respi Strip Results

Any signal visible at 15 min on the test line even a weak one must be

interpreted as positive
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COVID 19 Ag Respi Strip
Performances

The kit was validated in comparison with RT PCR on a total of 231 nasopharyngeal swab

specimens in two Reference Hospitals University Hospital Laboratory of Brussels Evaluation 1

and the University Hospital Laboratory of Liege Evaluation 2

The following results were obtained

Evaluation 1 n 99 Evaluation 2 n 13295 confidence interval 95 confidence interval

Sensitivity 60 40 7 to 76 8 Sensitivity 60 3 48 1 to 71 3

85 7 on sampling with CT under 25

62 6 to 96 2

76 7 on sampling with CT under 25

61 to 87 7Sensitivity threshold Sensitivity threshold

Specificity 100 93 4 to 100 Specificity 98 3 89 7 to 99 9

Positive predictive value 100 78 1 to 100 Positive predictive value 97 8 86 8 to 99 9

Negative predictive value 85 2 75 2 to 91 8 Negative predictive value 66 7 55 7 to 76 2

Agreement 87 9 87 99 Agreement 77 3 102 132

Detectability

• Viral detectability 5x10exp3 pfu mL

• Recombinant protein detectability 0 25 ng mL

Reactivity and cross reactivity

Viruses Result Bacteria Result

Influenza A neg Staphylococcus aureus neg

Influenza B neg Legionella pneumophila neg

Respiratory Syncytial Virus RSV ne9 Nocardia asteroides neg

Respiratory Adenovirus neg negStreptococcus pneumoniae

Parainfluenza neg Moraxella catarrhalis neg

Rhinovirus neg Streptococcus pyogenes neg

Metapneumovirus neg Haemophilus influenzae neg

Enterovirus neg Pseudomonas aeruginosa neg

Coronavirus HKU1 neg Acinetobacter baumannii neg

Coronavirus OC43 neg Klebsiella pneumoniae neg

Coronavirus 229E neg Mycoplasma pneumoniae neg

Coronavirus NL63 neg

Fungus ResultCoronavirus SARS CoV pos

Coronavirus SARS CoV 2 pos Aspergillus niger neg

Staphylococcus aureus was found positive at high bacteria concentrations 1 Qe9 cfu mL No false positive results were obtained when testing naso pharyngeal sample from known S aureus infected patients

Coris BioConcept
Science Park CREALYS

Rue Jean Sonet4A

5032 Gembloux Belgium
Ph 32 0 81 719917

Fax 32 0 81 719919

info@corisbio com sales@corisbio com
www corisbio com

COi^lS
BioConcept

D CUS 10 23 S 02

March 2020
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To Barbara Schimmer[barbara schimmer@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 43 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 40 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd lnf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail EPI

datamanagement@rivm nl voor vraaen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stlek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Rosa Joosten Clb RIVM Helma Ruijs Clb RIVM Margreet te Wierik Clb RIVM

Susan Hahne Clb RIVM Thijs Veenstra LCHV Clb RIVM Toos Waegemaekers GGD

Gelderland Midden RAC Ariene Rietveld GGD Hart voor Brabant RAC Adam Meijer Clb

RIVM Titia Kortbeek Clb RIVM Corien Swaan Clb RIVM Aura Timen Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres barbara schimmer@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To Barbara Schimmer[barbara schimmer@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 11 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd lnf@ct Labinf@ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de



373922

overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Gini van Rijckevorsel Clb RIVM Helma Ruijs Clb RIVM Arlene Rietveld GGD Hart

voor Brabant RAC Chantal Reusken Clb RIVM Marion Koopmans Erasmus MC Adam

Meijer Clb RIVM Titia Kortbeek Clb RIVM Bettie Voordouw Clb RIVM Wim van der Hoek
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Clb RIVM Toos WaegemaeKers GGD Gelderland Midden RAC Corien Swaan Clb RIVM

AuraTimen Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres barbara schimmer@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 57 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

■ RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2sU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 17 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 56 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

I@rivm nl
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10 2sTo

ffijl@ggdhvbu^
vr nl]

@oodhollandsnoorden nll

®ggd groningen nl|^^E^^H@g9d groningen nl]

GGD

IC n 2 e

10 2b

10 {2e H 10 2e

I0 2e

10 2a@ggdzl nlT

i@ggdru nl]
|@ggdzl nl]0

From

Sent Wed 3 4 2020 2 23 21 PM

Subject RE infact bericht

Received

Presentatie IZB AZO GHOR Corona 04 03 2020 vs3 pptx

Wed 3 4 2020 2 24 31 PM

Vanochtend regionale bijeenkomst vanuit GHOR en AZO met zorgketen in Gelderland Zuid en Midden

Hectisch en nuttig Vooral VVT svoelen zich niet goed aangesloten op informatie

Discrepantie tussen PH en ziekenhuizen in beleid

Heel veel onrust over tekorten aan beschermingsmaterialen

10 2e bedank voor het delen van jouw slides

Met vriendelijke groet

10 2e ■ 10 2e

10 2e

Afdeling Infectieziektebestrijding VGGM

10 2sT 088

10X29 |@vggm nlE

W www vggm nl

r
GGPk

Geiderland Midden

«r

00K IKZET MIJ IN TEGEN

ANTIBIOTICARESISTENTIE
■

i

V s

if
M daarwordtieoereenbetervan nl

10 2e 10 29 |@ggdhvb nl

Verzonden woensdag 4 maart 2020 10 21

Van

GGD ^^^^n@ggdzhzml^^^^^3@ggdzhz nl B
@vggm n @ggdzl nl

101 2 |@rivm nlAan

10 2e 2s@ggdhollandsnoorden nl

|@ggdzl nl

0 0 0

10 126 10 2e|@ggd groningen nl @ggdru nl
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I0 2e 10 2e |@ggdhvb nlCC

Onderwerp RE infact bericht

Het is op dit moment lastig wanneer een positieve casus al bevestigd wordt beschouwd

Er is een eerste screeningstest op 1 gen Wij krijgen deze meestal gemeld Doen we nog niet veel mee omdat de pt vaak nog niet

ingelicht is wel melden we het alvast aan de voorzitter VR

Dan komt er een confirmatietest in eigen lab dan is ie volgens het lab al positief maar dan moet het bij de meeste opschalingslabs
het nog door IDS of Erasmus worden bevestigd omdat ze nog niet aan de 5 positieven zitten om dit zelfstandig te kunnen doen

De vraag is wanneer gaan we aan de slag en wanneer wil de LCI gebeld

We gaan de vraag ook bij onze LCI er van de dag uitzetten maar dan weten jullie dat dit bij ons speelt
Ook omdat de casus uit het Catharina wel in de pers is besproken maar niet officieel bevestigd is nog

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 16 04

Aa JKP r
^^^^^W@ggdhollandsnoorden nl

10 2e 10 2e

S3ggd groningen nl H

rdzhzmll@ggdhvb nl ^P@ggdzhz nl

@ggdzl nl

Onderwerp FW infact bericht

Even aan jullie alien

10 2eVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 16 03

Aan

Onderwerp RE infact bericht

10 2e 10 2e @ggdhn nl

Volgens mij alleen via Osiris is voldoende

Alleen positieve casus telefonisch contact

10 2e 10 2e @ggdhn nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 15 23

B H^£gdzLnl |

i| 2e 10 2e 10 2e GGDl@rivm_nl jM@ggdhvl^il 7^^^

■ I J@ggdru nl

m

10 2s ^[@yggm nl @ggdzl nl

10 2e 10 2e|@ggd groningen nl

Onderwerp RE infact bericht

Hoe melden jullie nu alle verdachte casus die bemonsterd gaan worden aan het LCI

Per mail alleen nog via Osiris telefonisch anders

10X28

10 2e 10 2S @rivm nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 15 09

^^^^M@ggdzhzml^^^^^3@ggdzhz nl

@ggdz B@ggd groningen nl | B^ggdru nl

10 26

26

Onderwerp infact bericht

Collega s

In het inf@ct bericht wordt niet meer gesproken over laagdrempelig testen van zorgmedewerkers met een

epidemiologische link Natuurlijk mogen GGD en dit wel doen mi wordt hier al prioriteit aan gegeven en blijft
maatwerk belangrijk
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Wei komt erin te staan dat GGD en suggestie voor prioritering werkzaamheden en best practice via RAC kunnen

aangeven Maar dat doen we natuurlijk al lang onderling
Het komt er zo aan

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

tel ub

e mail

www rivm nl infectieziekten

l@rivm nl10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten

www rium nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and deiete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOQRDEN

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten Als u nietde

geadresseerde bent verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te informeren GGD Hollands Noorden is niet

aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail bericht of een te late ontvangst

daarvan GGD Hollands Noorden maakt gebruik van ZIVVER om veilig e mails te versturen en bestanden uit te wisselen Lees meer over

ZIVVER

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Veiligheids— en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat gegevens

via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL TLS

ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen Alleen als

beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan

de geadresseerde is niet toegestaan
Mocht deze e raail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarraaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids— en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan



373990

To Sl@minvws nl] Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]
rr

l@rivm nl]Cc u

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 3 2020 1 03 56 PM

RE sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

Tue 3 3 2020 1 04 01 PM

Willen jullie de RIVM iiaison vanuit LCI met de GGD GGDGHORNL in de Corona uitbraak en tevens coordinator van de RAC ers

ook meenemen in de sitraps10 2e

Groet 10 2S

10 2e 1° 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 18 17

Aan Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden 1 |@minvws nl Groep PG DDA

10 2eStandaard |@minvws nl l@kabinetvandekoning nl

^|@nctv minjenv nl

m m

10 2e|@igj nl

10 2e 10 2e|@rivm nl |@minvws nl @minvws nl

H@minvwZn^
| HEEl@minvws nl |

@rivm nl

@minocw nl

|@minvws nl10 2e

10 2e

10 2ew

|@minvws nl |@minvws nlm [y m

10 2e2eCrisiscoordinator BZ @minbuza nl |@minbuza nl

10 2b | 10 2£
j 10 2

j 10 2e

3 2ei E
10 2e

z ic K2e mm
10 {2e

10 2e

10 2e

@minlnv nl ^^E@minienw nl

M@rivm nl |

g ia 2E [E a E
10 2e 2i«»2 ig 10 2b ^
9 10 2e

1

10 2e

10 2s

| 10 2e E 10 2e

10 2e

10 2em

10 2e^B@rivm nl

||mggj@minszw nl LCI10 1

10 2e@minjenv nl iai nl

@m inbuza7nl 7J
fflminvws nl NCC ^E@nctv minjenv nl

If ]@ minbuza nl |

10 2e £ 10 2b

IE 10 2b
^^^^^

1 1 o 2b IMBWHffiM

HH 10 2b

10 2e

10 2e

10 2

IE 10X20 E

10 2» @minbuza nl

10 2b

10 2 10 2aM aa@igj nl|@minszw nl

@minvws nl

Onderwerp sitrap 28 | nieuw coronavirus COVID19

10 2b

10 2e

10 2b

10 2b

• 10 2s

10 2e

@minvws nl

|@igj nl 1 12 4 10 2e ~g 10 2e @minvws nlm

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het nieuwe

coronavirus en het omgevingsbeeld van vandaag

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

Groeten

• Ly
Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzlin en Sport |

Directie_Publjeke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

minvws nl |10 2bM E m
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 52 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 37 00 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai°K2@rivm nl

Service

I0 2aU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 38 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM Aura Timen Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

10X26 |@rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 09 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 31 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 32 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 22 AM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht



374021

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 16 03 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 21 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

1Q 2B |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 49 07 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 45 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht



374038

Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantoomren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 15 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 14 PM

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 58 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 15 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imitkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 38 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 59 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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10 2bTo @rivm nll irivm nllw w

irivm nll HUIgBl®rivm nl] I

|@rivm nl]
3jrivm nl] |

irivm nllw m m M

irivm nl]
10 29 |jirivm nl] @rivm nl][y m m m m

Cc |@rivm nl] @rivm nl]m 0

From

Sent Thur 3 12 2020 5 22 43 PM

Subject RE Hu Ip GGD en vrijdag 13 maart

Thur 3 12 2020 5 22 44 PMReceived

Wij zien ook de gefiatteerde meldingen dus als jullie zorgen dat meldingen zo compleet mogelijk zijn is het niet

erg als ze nog niet definitief zijn gemaakt Misschien kan je dan in commentaar veld zetten dat dit de meest

complete data is dan hoeven wij het ook niet terug naar de GGD te sturen om nog om eventueel aanvullende info

te vragen als het wel definitief is gemaakt Dan checken we alleen op evt foutjes Wei fijn om dan bijv bij
comorbiditeit wel altijd iets in te vullen dus nee of onbekend als dit van toepassing is

10 2eGroeten

10 2e 10 2s

10 2e

10 126

10 2b 10 2e

10 126

10 2e 10 2e

10 26

10 26

10 12 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 126

10 126

10 2

10 2e

10 2et0 2e

10 2e 10 2e10 2e

10 12

10 26 10 2e

10 2e

10 12

10 2e 10 2»

10 2e

10 2e 101 26

10 2e

10 126

10 126 10 2e

10 2e10 2e 10 2e I0K2 I

10 26

10 2

10 2e

dubbel

10 12610 2e

10 26

10 126 10 2e

10 26 10 2e

10 2e 1101 26

10 126 101 26

10 126

10 2 10 2e 10 2e

101 26

10 126

10 2e 10 12 1 10 2

10 2e 10 126 10 126 10112 1

10 126

10 126

I0 [2e

10 126

101 26

10 126 10 2e 1101 26

101 26 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 129

10X29

10X29

10 2e

101 29

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2910 29 10 129

10 129 10 29 I10 2s 10 29

10 2910 129

10 2e

10 129 10 129

10 2e 10 29

10 2e

dubbei
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10 [2e 10 2«To l@rivm nll irivm nl]Mj m [m

10 2eH@rivm nl]
irivm nl]

l@rivm nl irivm nl][n m m m

mj m

10 128Cc @ rivm nl]
m

From

Sent Tue 3 17 2020 4 16 53 PM

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

Tue 3 17 2020 4 16 54 PMReceived

Hoi 10 2«

Nog 1 aanvulling we hoorden net dat er in de regio HvB ook geen testen meer worden gedaan onder medewerkers

van ziekenhuizen puur kwetsbare personen en ouderen met risico op ernstiger beloop Lijkt ons lastig om de studie

hier in de regio te starten

Graeten

Dr m

m

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM | Centrum Infectieziektebestrijding CIb

Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectiezlekten EPI | Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiele resistentie ZIA

Postbus 1 postvak 75

3720 BA BILTHOVEN

Tel

Email

«5

|@rivm nl aanwezig ma di dom

103 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbs
10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 2a 10 2«

10 2a 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2« 10 2a 10 2e I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 [2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

I0 2e 10 2»
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10X28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10X28

1C 2e 10 2e

10 28 10 28

10 2e 10 2e

10X28

10 28

10X28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 128 10 28

10 28

10 2e

101 28

10 2e

10 2e 10 28

10 28 10 28 10 28

10 2e

10 2e

10 2e 10 28

10 2e10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e »»• 10 2e

10X28

I0 2e

10 2e

10 2e

10X29

10 12810 128 10X2e

10 129

10 2e

10 2e

10 2e

10 28

10 2e

10 28

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e
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Dubbel
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1 0 2e [j 101 29

10 2e

10 129 10 129To @rivm nl] ®rivm nl]
10 2e [
10 2g j] 10 2e

1° 2e
jnvm nl]

||@rivm nl]
|@rivm nl]

@rivm nl]
From

Sent

RJ

Wed 3 18 2020 7 35 31 AM

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

Wed 3 18 2020 7 35 32 AMReceived

Hoi

Ik zit bij West Brabant en ik denk inderdaad ook dat de wijziging in het testbeleid de uitvoering van de studie wbt

inclusie erg lastig maakt Er zijn worden ook nog wel een aantal huisartsen getest die zouden eventueel

geincludeerd kunnen worden als zij een gezin hebben

groet

10 2»

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2b 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

C10 2« 10] 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 129

10 129

101 29 10X29

10 2e

Dubbe

10 29 10 2b

10 129 10 29

10 2e 10 2e

101 29 10 129

10 2e

101 29

10 2e10 2e

10 29

10 129

10 2e

10 29
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10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 C2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e 10 126 I0 2e

10 2e

Dubbel

10 2s 10 2e 10 2s

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 2» 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e

10 2e

10 2» 10 2»

£10 {2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2»

10 2e

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

10 2»

10 2a

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 28 10 2e 101 28

10 2e |0K2 10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e 10 2e

10 28

10 2e

10 2s

10 28

10 2S

10 2e

10 28

10 2e 101 28

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
10 2e

10 2e

10 2e

10 2S
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10 2« 10 2e 10 2eTo

@rivm nl]

irivm nl]
|@rivm nl] 8HBI10 2e |j 10 2e @rivm nl]

[10 0 11 10 2e g
10 2e

10 2e

10 2SCc

From

Sent Wed 3 18 2020 8 00 28 AM

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

Wed 3 18 2020 8 00 29 AMReceived

Oh ja dat klopt Sorry was even vergeten dat de monster van Utrecht bij het RIVM worden getest Dat kan zeker

denk ik Dan kan ik vast kijken naar leeftijd etc om een selectie te maken wie we benaderen als monster positief is

Het moet dan wel alsnog via de GGD lopen De patient moet wel eerst de uitslag van jullie krijgen voordat ik ze

kan benaderen

Grt 10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 08 56

Aan l@rivm nl |@rivm nlM 0 rn w

10 2sMB j@rivm nl

J@rivm nl B
|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl

Onderwerp RE hulp aan GGD week 16 maart

CC

Ik bedoel het uitslagenbestand van IDS daar staan NAW gegevens is en zo zou je al de gezinnen wonend op hetzelfde adres eruit

kunnen halen geboortedatum staat daar ook in nl Zou je al een voorselectie kunnen maken van de patienten gezinnen die al

bekend zijn

GroetjesJ 10 2e

10 2e 10 [2e @rivm nlVan

Datum 18 maart 2020 om 08 48 41 CET

10» 2e 10 2e@rivm nl l@rivm nlAan 0

10 2e 10 2eJi@nvmml
Tivmml^H

l@rivm nl |@rivm nl0 0 0

@rivm nlm

@rivm nlCC 0 0

Onderwerp RE hulp aan GGD week 16 maart

Ho
101 26

Het liefst nieuwe patienten inderdaad zodat we het gezin zoveel mogelijk aan het begin kunnen meenemen en

over de tijd kunnen volgen Maar als dat niet kan nemen we misschien ook graag al bekende patienten mee of

niet Wim

Ik weet niet wat het testbestand is Maar in principe moet het wel via de GGD lopen omdat we moeten weten of

het een gezin met kinderen is en iemand moet ze vragen of ze benaderd mogen worden Maar misschien begrijp ik

het verkeerd

Groeten

10 2e

10 2» 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 08 39

k®rivn^nl II0 2e I0 2e

10 2e

|@rivm nlAan 0

[@rivm nl B10 2e|@rivm nl |@rivm nl0

rivm nl @ rivm nl

10 28 @rivm nlCC 0

Onderwerp RE hulp aan GGD week 16 maart

Hi I0 2e

Alies en ik zitten vandaag bij de GGD regio Utrecht vanaf 10 00 uur Kunnen ook patienten en hun gezin voor de studie worden

geincludeeerd die al eerder gemeld zijn of alleen nieuwe De GGD gaat vandaag nl ook patienten bellen ivm voortgang e d en dan
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zou die vraag ook gesteld kunnen worden of men benaderd wilt worden Kan je ook het testbestand van het RIVM hiervoor

gebruiken dan staan ook denk ik NAW gegevens in of gaat alles via de GGD

Groetjes

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Datum 17 maart 2020 om 17 28 02 CET

aWSali K8 ™@rivm nl Q

Onderwerp RE hulp aan GGD week 16 maart

Ho^^^en het gewijzigde testbeleid heeft uiteraard een grote invloed Ziekenhuismedewerkers zijn prima
om voor het onderzoek te includeren We weten dat er regionaal verschillen zijn in testbeleid bij
ziekenhuismedewerkers

Groet

heeft dit weer gestopt anderen zijn het juist aan het opstarten10 2»

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 17 05

10 2e l0 2e• |@rivm nl | 53rivm nlTo m

10 2» 0 2» 10 02|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

@rivm nlUJ

10 2e l@rivm nlCc m

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

Hoi 10 2a

Ik zit nu met|
personen en ouderen 70 met risico op ernstiger beloop getest Daar zullen dus denk ik zelden kinderen bij
wonen We hebben even met de artsen IZB overlegd en zij zien dat hetzelfde De enige groep die wij als optie
zouden zien zijn ziekenhuismedewerkers en hun gezin

bij de GGD in Den Bosch Hier worden volgens het huidige nationale testbeleid alleen kwetsbare

Groeten ^ en 10X20

1O 20 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 16 57

l@rivm nl |
|@rivm nl IKSfl

To

10 2erivm nl |
g rivm nl

m m

I0 2e @ rivm nlCc

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

BedanktJ 1Q 2e

Beste EPI collega s

We gaan een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder willen we

hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet worden

uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie van

SARS CoV 2 We hopen dat we daarbij ook jullie hulp kunnen inschakelen

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door de GGD gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Aangezien jullie op locatie zitten bij verschillende GGDen hopen we dat jullie ons hierbij kunnen

helpen

Toos neemt vandaag contact op met de verschillende GGDen om te kijken of zij akkoord zijn met dit onderzoek Ik
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stuur jullie binnenkort meer informatie

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 51

2» 10 2e K 10 2e|@rivm nl | S rivm nl

10 @rivm nl

Onderwerp RE hulp aan GGD week 16 maart

Hoi 10 2e

Ja dat heb ik

GGD Utrecht

10 2e

GGD HvB

10 2s 10 2e 10 2e

GGD WestBrabant

10 2e

Volgens mij is iedereen nog wel aanwezig t m donderdag
Succes met het opstarten

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 17 maart 2020 16 37

10 2e 10 2« |@rivm nlTo

Subject RE hulp aan GGD week 16 maart

HoiHR

We willen de EPI medewerkers die nu bij de verschillende GGDen zitten vooral West Brabant Hart v Brabant en

Utrecht graag betrekken bij de FFX studie We hopen via hen contactgegevens te krijgen van potentiele
deelnemers Heb jij een overzicht van de EPI mensen die we dan moeten informeren

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 18 17

Aan 10 2eB@rivm nl

rivmjnbsM
|@ rivm nl

@rivm nl |

|@rivm nlm m m m m

WQj m

B@rivm nl

|@rivm nl |
Tivm nl H

|@rivm nl |
^B^rivmml

| 53 rivm n l

[@rivm nl H

I 53rivm nl KB

jB@rivm nl

l@rivm nli[i]

rivm nlw [j] m m

10 28rivm nlw

10 2» E@rivm nl |@rivm nlm m m m m

10 2e|@rivm nl l@rivm nlm m

10 2el@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nlm m

10 P 10 2e|@rivm nl |@rivm nlrn
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10 2e^B@rivm nl

rivm nl

l@nvm nl ^^
M@nvm nl

g rivm nlm

10 2el@planet nl j |@ planet nl03 fn W

10 2e^B@rivm nl

l@rivm nl |

|@rivm nl

[@rivm nl EPI Staf ^^^^@rivm nl10 2eCC

Onderwerp hulp aan 6GD week 16 maart

Beste allemaal

Jullie hebben allemaal bij
COVID werkzaamheden Dank je wel daarvoor Ik zal deze taak verder op mij nemen Een aantal van jullie zijn deze

week al erg druk geweest bij GGD HvB GGD Utrecht en GGD West Brabant Voor komende week is nog niet

helemaal duidelijk of er inmiddels meer GGD en van onze hulp gebruik willen maken Daar neem ik met Toos

contact over op of Toos je kunt mij hierover bellen ook het weekend

of aangegeven bereid te zijn GGD en te ondersteunen met10 2e 10 2e

Wat in ieder geval voor komende maandag dinsdag op gepland is

Hart voor Brabant

Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart na afstemming10 2e 10X20

GGD Utrecht

Maandag 16 maart 10 2e

GGD West Brabant

Maandag 16 maart en di 17 maart 10 2e

GGD Zuid Limburg

Maandag 16 of dinsdag 17 maart 10 2e

3 mochten we nog meer GGD en hulp nodig hebben laat het weten dan kunnen we mogelijk nog meer mensen

sturen

Alvast super bedankt voor jullie hulp

Inmiddels zijn een aantal van jullie ook toegevoegd aan een lijst voor COVID werkzaamheden voor EPI zie hiervoor

R \EPI\Algemeen\Staf\2 uitvoering\2020\Kritische processen het bestand kritische processen Daar staat ook het

bestand met daarin jullie namen en bij welke GGD jullie eventueel kunnen inspringen hulp bij GGD xls Zouden

jullie dat willen aanvullen met jullie telefoonnummers

Er is ook COVID 19 EPI telefoon Hij staat op de naam vanKOHSl maar zij zal het nummer doorschakelen naar de

dienstdoende COVID 19 Epier Het nummer is 10 2e

Fijn weekend allemaal

10 2e

10 2e

Centrum Epidemiologie en Surveillance

Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

10 {2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 4 1 2020 8 04 32 PM

RE update vandaag
Wed 4 1 2020 8 04 00 PM

10 2bDag

Ik heb morgen weer overleg met de RAC vorige week waren ze donderdag bijna allemaal in huis behalve 10 2s

10 2e voor de webinarsen

Ze lezen mee met de notulen van de wrapup elke dag tel aansluiten zal ik nog een keer bespreken morgen

Je taskforce 3 omdopen tot afstemming met regio lijkt mij een goed idee en ook goed om daar tenminste nog

iemand aan te koppelen bv^0of
Momenteel veel onrust over extra testen zorgmedewerkers door GGD en

Tot morgen

omdat het anders wel heel erg op mijn persoon hangt10 {2e

I0 2e

10 2e 10 2e |@rivm nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 13 44

Van

I0 2e 10 2e |@rivm nlAan

Onderwerp RE update vandaag

Thnx mooi bericht10 2e

Was het nog van de grond gekomen dat er dagelijks een RAC er meeluistert met de wrap up

En ik kwam bij een wrap up verslag tegen dat men de taskforce 3 capaciteit van zorg in de regio weinig
meerwaarde vond hebben of die er af mocht

Mij lijkt hij wel belangrijk maar er is misschien niet elke x iets te melden

Kunnen we m niet omdopen naar afstemming met de regio En dat daar feedback van de regio issues vanuit

jou RAC ingebracht kunnen worden

10 2eGroet

10 26 1D 2e

10 2e 10 2e 1C 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2s 10 2e

10 2»

10 2e

10 2b 10 2b 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2s 10 2«

10 2s 10 2e

Dubbel

10 2e
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10 2e

10 2e

Dubbel
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10 2eTo giggdzl nll ■ GGD

S@vggm nl]F 1°x2e B@Qgdhollandsnoorden nll mail

IEiIBSM@aqdru nll
jgdzhz nl |
l@qqd qroningen nl

idzhz nll Qj

10 2e|@ggd groningen nl]
10 2eFrom

Sent Fri 3 27 2020 9 34 15 AM

Subject RE verzoek sanquin
Received Fri 3 27 2020 9 34 00 AM

Nee hoor vooral ook de mensen die eerder getest zijn die zijn nl al mogelijk hersteld en kunnen zich nu

aanmelden

Website sanquin geeft informatie en is openbaar dus je kunt mensen die bellen ook daar naar toe verwijzen PM

procedure is wel dat persoon gevraagd wordt toestemming te geven om PCR test op te vragen ben benieuwd hoe

ze dat gaan doen

10 2e 10 29 |@ggdzl nlVan

Verzonden vrijdag27 maart 2020 09 54

Aan 10 2a

10 2e g 10 2e

10 2e I

10 2e GGD@rivm nl @ggdhvb nl |
l@ggdhollandsnoorden nl

|@ggdru nl

tU@ggdzhz nl

|@vggm nl

Onderwerp RE verzoek sanquin

Urgentie Hoog

|@ggdzhz nl

l@ggd groningen nl

SI

10 2eR M

Dank je wel Q

Begrijp ik het goed dat alleen mensen die vanaf heden positief getest zijn mee mogen doen En niet de mensen bij
wie 2 of 3 weken geleden Covid 19 werd vastgesteld Van hen ontvingen we juist al veel telefoontjes

Van de nieuwe patienten zal een groot deel in het ziekenhuis liggen worden daar getest Behalve zorgverleners en

bewoners in een verpleeg verzorgingshuis testen we de bevolking niet meer

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag26 maart 2020 21 52

AamH

| 1 H^RRdrujTl^

10 101 2 1 101 2 1 101 29GGD I|@ggdhvb nl ggdzhz nl

0 2 1 @ggdhollandsnoorden nl

10 |@Egdzl nl |@ggd groningen nl

Onderwerp verzoek sanquin

Collega s

Willen jullie dit verzoek vanuit Sanquin gelijk door zetten naar de afdelingen IZB van jullie regio
In de bijlage de beide brieven vanuit Sanquin 1 verzoek vanuit Sanquin aan GGD om mee te werken en 1 brief die

naar ex patienten gestuurd kan worden

Ik heb op basis van de voorzet van een concept email tekst gemaakt die jullie naar de GGD en kunnen sturen

met daarin een voorgestelde werkwijze

Alvast dank Goed weekend

PM Ik heb van

netjes dus

onderstaande mail gekregen over de ongelukkig timing van de communicatie wel10 2e

Beste 10 2e

Dankje voorje heldere toelichting

Het spijt me van de timing van onze openbaar making dieje ais ongelukkig ervoer

\Ne verkeerden in de veronderstelling dat dit project al intern door RIVM en GGDs was beproken
met name op basis van een mail vanuit RIVM informerend waar onze brief bleef
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We wilden voorkomen dat donors al een brief kregen terwijl niemand buiten RIVM GGDs en Sanquin er van wist

Nogmaais excuus voor deze hobbelik hoop dathet toch een mooi project kan worden

Dank voorje bemoeienis zover

met hartelijke groeten

10 2e

Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Amsterdam NL

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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|@vggm nl] [IMfeQITo iggdzl nl] |
3iqqd aroninQen nl1GGD d groninqen nl m

10 2el@ggdhmnT
cfhvb nl

@ggdhn nl] [UIfeQM@aadm nl1H

@ggdhvb nl] LflIfeQB@aadzhz nl1m m

From

Sent

Subject RE Richtlijn zorghotel en thuiszorg
Received

Advies Ademhalinqsbescherminqsmaskers voor COVID 19 dd 180320 pdf

Mon 3 23 2020 12 42 37 PM

Mon 3 23 2020 12 42 00 PM

Dag Allen

De huidige richtlijn geeft al wat info https lci rivm nl covid 19 PBMbuitenziekenhuis

En in de bijlage
Advies typen ademhalingsbeschermingsmaskers prettig dit is de adviesbrief aan het OMT met daarin de

onderbouwing waarop chirurgisch mond neusmasker nu zo wordt beschreven Zie het stukonder’ addendum van

18 3 2020 Het advies is in lijn met WHO richtlijn en NVMM leidraad Dit document is ook een bijlage van de LCI

richtlijn

Dit zijn de uitgangspunten en elke organisatie moet dit voor hen zelf ism arbodiensten maatwerk maken

Geeft dit iets meer duidelijkhied

10 2e 10 2e |@ggdzl nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 13 13

Aan |
GGD

10| 2 s 101 26 I0 2e| 5 vggm nl @rivm nl

^B@ggd gron ingen nl

@ggdhn nl ^H
|@ggdhvb nl

Onderwerp RE Richtlijn zorghotel en thuiszorg

10 2a |@ggdhn nl^mjj ggd groningen nl

^|@ggdru nl

|@ggdzhz nl

10 2e UUffi|@ggdhvb nl

m m

Fijn Dankje

10 2e 10 2e l@vggm nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 13 01

Aan |@rivm nl10 2e 10 2s[dzl nlm m

m GGD | d groningen nl d groningen nl

^
j|U^Qi@ggdhvb nl j|U^^jiS ggdhvb nl

Onderwerp RE Richtlijn zorghotel en thuiszorg

l@ggdhn nl ^J@pgdrn nlM

^■@ggdzhz nl

Ik geef jullie zo extra info

10 2e 10 2e l@ggdzl nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 12 16

Aan |
GGD

i0 2e 10 2e 10 2e@ rivm nl vggm n^m

10 2e

10 2e B 10 ge

10 2e B C0 2e

10 2el@ggd groningen nl

|@ggdhn nl

i|U]j{jUi@ggdhvb nl |
Onderwerp Richtlijn zorghotel en thuiszorg

l@ggdhn nl@ggd gron ingen nl

10 2e |@ggdhvb nll@ggdru nl m

@ggdzhz nl

Momenteel is de GHOR in onze regio bezig met het uitwerken van de structuur met betrekking tot het in te richten

Zorghotel Van der Valk hotel en de Thuiszorg omgang met Covid 19 patienten

Men ervaart een duidelijke nood aan een stevige en duidelijke richtlijn voor het zorgpersoneel en vraagt onze

ondersteuning

Hun punten zijn als voigt

De bescherming met PBM s is niet duidelijk vanuit de RIVM voor de thuiszorgorganisaties en zij merken dat er door



374111

versehillende organisaties verschillende richtlijnen worden verspreid

Concrete vraag

1 Kan de dienst infectieziekten op 1 A4 pagina uitschrijven welke minimale beschermingsmiddelen nodig zijn
voor een verpleegkundige in de wijk als deze van patient tot patient gaat kapje langer op of niet

2 Kan de dienst infectieziekten advies geven over het volgende het hotel gaat dienen als opvangplaats
corona patienten als de gang meegenomen wordt van de kamers kan het personeelslid dan continu in PBM

werken en van kamer tot kamer lopen hierin

Herkennen jullie dit

Is het mogelijk dat er vanuit het RIVM een concrete richtlijn komt voor de thuiszorg en in te richten

zorghotels

Naast de bescherming van het personeel in de thuiszorg krijgen wij ook veel vragen over het beschermen

van clienten zonder Covid 19 die intensieve thuiszorg nodig hebben en risico lopen als zij bezocht worden

door een thuiszorgmedewerker die ook asymptomatisch zou kunnen verspreiden

10 2eGroet

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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SlKSn
M@vaarTrnlT7BKBl^M }GGDVlMiBISM@aad aroninaen nn MiMfcDM GGDVfMC

To

M

@ggd ru nl]
10 2eGGD I |@vggm nl]

|@ggdwestbrabant nl]

m

10 2e || 10 28

10 2e M
Cc

From

Sent Wed 3 18 2020 8 02 45 PM

Subject RE Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit
Received Wed 3 18 2020 8 02 00 PM

Oeps had alle documentatie erbij niet gelezen

Dus onderstaande mail mag als niet verzonden beschouwd worden

Ik neemhet op binnen IDS

10 2eVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 20 59

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2b@ggdzl nl

55ggdhollandsnoorden nl El
|@ggdhvb nl |@ggdzhz nl

j KDQ1 @ggd groningen nl

@vggm nl

10 2e 10 28 GGD|@vggm nl

10 2» 10 2«GGD GGD|@ggdru nl

10 2s |@ggdwestbrabant nl

Onderwerp RE Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit

Is het echt U vraagt wij draaien of is het slechts het bericht dat men ook de mogelijkheid heeft om Corona

diagnostiek uberhaupt te doen

wil jij dit even uitzoeken met het Star lab zit toch in Rotterdam voordat er allerlei verkeerde aannames

gedaan worden

Indien dit het geval is lijkt het mij goed om dit via NVMM te laten lopen of mss wel onze COmmers even

inschakelen

Greeting]
Van 10 2e @ggdzl nlm

Verzonden woensdag 18 maart 2020 16 17

Aan 10 2e 10 2e GGD |
|@ggd groningen nl

■^v£gnLn B

10 2e|@ggdhvb nl l@ggdzhz nl ^B@ggdhollandsnoorden nl

GGD GGDvggm n l

gdru nl GGDm m m Hi]

l@rivm nl

101 28 @ggdwestbrabant nlCC

Onderwerp RE Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit

10 2eMee eens

^^^^3@ggdhvb nl

Verzonden woensdag 18 maart 2020 16 15

[dzhz nl

101 28Van

GGD | 101 28 101 28[dhollandsnoorden nl |@vggm nlAan m

101 28GGDE@ggdzhnl ^W
GGDJ ^^B^^B@ggdru nl

RIVM ^H

gd groningen nl

GGD@ggdhvb nl |
^B@vg£mInl

|@ggdwestbrabant nl

Onderwerp FW Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit

@rivm nl

10 2eCC [j]

Ik kreeg van

zorgpersoneel Ik vind het bijzonder Er wordt van alle kanten op zuinig zijn aangedrongen We proberen beleid te maken op

instellingen en dan komt er vanuit dit laboratorium een u vraag wij draaien aanbod Kennelijk is er geen mogelijkheid om dit

landelijkte verdelen

Dit laboratorium heeft een groot adherentiegebied Meerdere regie s vooral Rotterdam Den Haag zullen hier last of misschien

10 2e bijgevoegde info doorgestuurd Star SHL gaat covid diagnostiek aanbieden voor huisartsen en ander
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baat bij hebben

Naar mijn idee verstoort het in iedergeval de boodschap

Met vriendelijke groet

10 2e

Arts Maatschappij Gezondheid infectieziektebestrijding

Regionaal Arts Consulent Zeeland Brabant

^^^^^ 5 ggdwestbrabant nl

Verzonden woensdag 18 maart 2020 16 07

Aan

Onderwerp FW Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit

10 2eVan

^^^^3@ggdhvb nl10 2e

Dit kreeg ik door van een huisarts in West Brabant

Met vriendelijke groeten

arts M G

team infectieziektebestrijding

10 2e

BBS InDoornboslaan 225 227 Breda

Postbus 3024 5003 DA Tilburg
www qqdwestbrabant nl Aanwezig op ma di wo do

West Brabant

10 2e |@star shl nl Namens Star shl relatiemanagementVan |
Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 54

Onderwerp Coronavirus COVID 19 extra testcapaciteit

10 2e

Beste huisarts

Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over extra testcapaciteit Coronavirus COVID 19 Wij hebben vanmiddag

geprobeerd zoveel mogelijk praktijken telefonisch hieroverte benaderen maarwe hebben nietiedereen kunnen

bereiken Wezullen datde komende dagen alsnog doen Bijgevoegd vindt u alle benodigde informatie

Heeft u vragen Stel ze dan aan uw relatiemanager

Hartelijke groet

Star shl

star shl

Star shl diagnostische centra

Bredaseweg 165 | Postbus 228 | 4870 AE Etten Leur
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Innouatie 2019

Wolop in beuueging

Deze e mail is veilig verstuurd en is veilig bij u als ontvanger in uw gebruikelijke mailbox of in een beveiligde omgeving KPN

Zorgmessenger afgeleverd

Met het beveiligd versturen van e mails voldoet Star shl aan wettelijke regelgeving
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To |@ggdhvb nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 18 2020 12 56 24 PM

RE Info FFX studie voor GGD

Wed 3 18 2020 12 56 00 PM

Top

I0 2e 10 2e |@ggdhvb nl

Verzonden woensdag 18 maart 2020 13 09

Van

l@ggdzhz nl
1

^^^^S@ggdzhz nl ^
|@ggd groningen nl |

i 2e 10 2e GGD | 10 2»|@rivm nl

^|@ggd groningen nl |
Aan m

10 26 10 2e|@ggdru nl

ggriru nl

|@ggdhollandsnoorden nl10 29

10 129

10 129 10 29@ggdzl nlCC

101 29 |@vggm nl

Onderwerp RE Info FFX studie voor GGD

Het loopt met de epi s

Ze hebben het druk en houden het bijna niet bij

Ik ben we I heel benieuwd hoe de opzet gaat van het onderzoek Hopelijk beter als toen me de medewerkers

Ik verwacht wel dat de input bij ons niet hoog zal zijn De meldingen zijn nu vooral oude mensen met af en toe iemand van mijn

leeftijd

In de laatste 2 dagen bijna 100 ingevoerd Hiervan 5 onder de 30 zorgmedewerkers en totaal 12 onder de 50 Totaal 27 60 rest is

60

Met vriendelijke groet

10 29

10 129

10 2b

10 129 101 29 @rivm nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 11 08

Aan 10X29 10 129 GGD ^g@ggdzhz nlV j
|@ggd groningen nl

10 29 10 2eidhvb nl

^|@ggd groningen nl

|@ggdzhz nlm

10 129

10 129

10 129@ggdru nl

@ggdru nl

C
10 2e

@rivm nl

^^^^^J@ggdhollandsnoorden nl ^^^10 29

10 29

■ l |@ggdzLnlm in

10 2e @rivm nl

Onderwerp FW Info FFX studie voor GGD

Collega s

Nav toezegging vanuit Kabinet om meer inzicht te krijgen hoe COVID loopt bij kinderen moet er onder vliegende
vaart een studie gedaan worden en al over 2 5 wk eerste resultaten gepresenteerd worden

Er lag al een opzet en een METC goedkeuring voor onderzoek naar de eerste 100 patienten Dus we hebben een en

ander gecombineerd
RIVM gaat het onderzoek doen in West Brabant HvB Utrecht Rotterdam en Groningen Keuze is ook pragmatisch
omdat daar al ondersteuning vanuit epi is of een epieter werkt Op die manier kunnen werkzaamheden door hen

gebeuren en worden GGD en daar niet door belast Als het goed is gaan de Epi mensen dit dus regelen maar het is

goed dat wij op de hoogte zijn

Bij rlP7P

10 2e 10 2e willen jullie even kijken of het loopt binnen de GGD en In principe kan a lies door de@ 0 |]en
epi medewerkers geregeld worden

En Zouden er JGZ vpk artsen zijn die mee willen werken bij huisbezoeken en monsterafname s Laat het

weten ze hebben hard personeel nodig ook aan co assistente etc wordt gedacht
Er zal een mail gestuurd worden naar de infectieziektemailbox van de 5 GGD en om daar officieel aan te geven dat

dit onderzoek gaat lopen
Succes 10 2e
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Het RIVM gaat een onderzoek starten bij patienten met COVID 19 en hun huishoudcontacten In het bijzonder
willen we hierin gezinnen met kinderen meenemen Het OMT heeft besloten dat deze studie zo snel mogelijk moet

worden uitgevoerd met als doel om de overheid te informeren over welk aandeel kinderen spelen in de transmissie

van SARS CoV 2 We horen graag of jullie akkoord zijn met de uitvoering van dit onderzoek bij jullie GGD

Wat wordt er van de GGDen verwacht

Het RIVM heeft de contactgegevens nodig van volwassenen 16 jaar of ouder patienten met bevestigde SARS CoV

2 infectie in een gezin met kinderen Wanneer deze personen door jullie gebeld worden met de uitslag moet

worden gevraagd of zij akkoord zijn of het RIVM hen benaderd voor wetenschappelijk onderzoek Indien zij akkoord

zijn moeten de contactgegevens naam en telefoonnummer van de bevestigde patient aan ons worden

doorgegeven Eventueel kan dit ook worden gedaan door een RIVM EPI medewerker die bij jullie op locatie

aanwezig is De rest van het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Er wordt nog gezocht naar meer verpleegkundigen die beschikbaar zijn om de monsterafnames te doen Met name

verpleegkundigen die ook kleine kinderen kunnen prikken Mochten jullie daar suggesties voor hebben dan horen

we dat graag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To ggdru nl]
@rivm nl]Cc

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 17 2020 4 12 30 PM

FW COVID19 aanvullende vragen suggesties
Tue 3 17 2020 4 12 00 PM

10 2e

Zie onderstaande antwoorden

Ad 2 Er wordt aan gewerkt maar tot die tijd pas het zelf even aan

Ad 3 daar wordt ook aan gewerkt het gaat niet zozeer over capaciteit maar veel meer over materiaal Het wordt

nu ook landelijk oproep gedaan om uit andere sectoren zoveel mogelijk naar humaan te verzorgen

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2S

10 2e 10| 2e

10 2e I0 2e

10 2e

10 2e10 2e

Dubbel

10 2e
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Dubbel
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10 2eTo |@ggdzl nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 3 10 2020 1 58 04 PM

RE Vragen en signalen over het Coronavirus

Tue 3 10 2020 1 58 00 PM

We hebben aanpassing casusdef niet besproken nog dus regionaal vooral zelf goede risocoinschatting

101 29 10 129 |@ggdzl nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 14 20

Aan 101 29 10 2e|@rivm nl |@ggdru nl

^B@ggdhollandsnoorden nl

m [n

10 2e 10 2e|@ggdzhz nl @ggdhollandsnoorden nlCC

10 2e^B@vggm nl

^B@ggdhvb nlV

@hvd groningen nl

10 2b l@vggm nl

vggm n

Onderwerp RE Vragen en signalen over het Coronavirus

Wordt er nog iets over 10 2e gezegd of blijft dat volledig ter bepaling van onze regio Groet 10 2e

1Q 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 14 13

Aan @ggdru nl

10 2§ 10 29 10 129HM@ggdzhz nl |@ggdhollandsnoorden nl | |@ggdhollandsnoorden nlCC

10 2e 10 29|@vggm nl

SggdhvbjTl
1

1@hvd groningen nl

@ggdhvb nl

@ hvd gron ingen nl[n m

r10X29 10 2e |@vggm nl

10 29 10 29|@vggm nl

Onderwerp RE Vragen en signalen over het Coronavirus

@ggdzl nlW

Beleid medewerkers in de zorg is vandaag een hot topic en geeft stof tot veel discussie Vandaag komt het beleid op

de website met voor zover ik weet er een verschil tussen beleid in Brabant en voor de rest van Nederland komt

10 2e 10 2e @ggdru nlVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 13 58

Aan LCI Voorwacht rivm nl

10 129 101 29l@ggdzhz nl @ggd hollandsnoorden nl |@vggm nlCC m m m

REJISl@ggdhvb nlE10 29

10 2e

10X29|@hvd groningen nl ^l@ggdhvb nlm

1 10 29 |@vggm nl j 10 2erivm nl |@vggm nlm

10 29 @ggdzl nl

Onderwerp Vragen en signalen over het Coronavirus

Beste collega s

The catch of the day

[1] De druk op de ziekenhuizen neemt nu toe Men werkt aan allerlei soorten informatiebrieven voor personeel opgenomen

patienten die misschien contact hebben gehad met mensen met een Coronavirusinfectie binnen het ziekenhuis Er liggen mensen

opgenomen met een bewezen infectie en ook worden er nu regelmatig medewerkers positief getest Is het handig om die

briefschrijverij inhoudelijk wat te ondersteunen met landelijk opgestelde modelbrieven Dat zal de uniformiteit sterk ten goede

komen en de daarmee de onrust door uiteenlopende adviezen verminderen

[2] Ziekenhuizen gaan verschillend om met het testen van personeel Soms worden personeelsleden met klachten naar de huisarts

verwezen en komen deze mensen vervolgens bij de GGD terecht Als ze niet aan de casusdefinitie voldoen is het in geval van

ziekenhuismedewerkers niet handig dat de GGD dan in actie komt voor bemonstering Er zijn ook ziekenhuizen die het testen van

ziekenhuiscontacten volledig in eigen beheer hebben met een testvoorziening buiten het eigenlijke ziekenhuisgebouw Ik heb met

drie ziekenhuizen contact gehad om dit beter te stroomlijnen voor zover nodig

[3] Wij hebben in de regio een bevestigde patient met Coronavirus op de 1C Het kan zijn dat zij uiteindelijk komt te overlijden Haar

gezinscontacten hebben allebei klachten Zij willen op bezoek gaan bij hun familielid Ik heb hierover contact gehad met LCI

voorwacht Het is onmenselijk om de contacten geen toegang te verlenen tot hun ernstig zieke familielid Ik heb met de arts

microbioloog afgesproken en die gaat nadenken samen met de ziekenhuis DIP hoe ze een bezoek kunnen organiseren ^^zei dat

ze desgewenst kunnen sparren met LCHV hebben zo n vraag eerder gehad Dat heb ik doorgegeven Deze situatie gaat natuurlijk
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veel vaker voorkomen

[4] Er komen steeds meer vragen van huisartsen die om uiteenlopende redenen willen worden getest Een deel van deze verzoeken

spoort niet met het landelijk testbeleid Als wij het afwijzen worden sommige huisartsen boos Dit probleem neemt in frequence

toe en doet zich ook buiten kantooruren voor

[5] Een van mijn college s heeft de volgende vraag gesteld aan de bedrijfsarts van de GGD IZB kreeg een vraag van de manager

van de hielprikscreeners JGZ Screeners komen in contact met pasgeborenen en komen bij mensen thuis Vraag Mogen screeners

die verkouden zijn en of hoesten screening werkzaamheden uitvoeren Wij hebben zelf het volgende voorstel Bij hoesten en of

koorts niet Bij lichte verkoudheid wel Hetzelfde geldt voor het eerste contact op het CB Kan je het eens zijn met ons advies

[6] Een van de artsen microbioloog van het Diakonessenhuis belde over het wenselijke beleid voor bezoekers van patienten in het

ziekenhuis Zij zijn heel wel in staat om hiervoor iets te bedenken maar wat haar toch een beetje zorgen baart is dat ieder

ziekenhuis hierin een ander beleid voert ze heeft een aantal websites bekeken Het lijkt haar en mij ook belangrijk dat hierover

een of ander algemeen advies komt We realiseren ons heel goed dat welk beleid dan ook nooit waterdicht kan zijn

Met vriendelijke groet

10 2e

Arts 10 2e

GGl regio Utrecht di woj

RIVM CIb do vr

T 030 ]“
M 06J

m

ir

13 woffi

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To @rivm nl]
From

Sent Thur 3 5 2020 4 09 07 PM

Subject FW topics OMT
Received

Vraqen voorOMT cov 20200305 docx

Thur 3 5 2020 4 09 00 PM

ATT00001 htm

Oorspronkelijk bericht—

Van LCI ^H@rivm nl

Verzonden donderdag 5 maart 2020 17 02

Aan

Onderwerp FW topics OMT

10 2» 10 2e |10 2« 10 2«|@rivm nl |@rivm nl

■Original Message

From

Sent donderdag 5 maart 2020 16 53

To LCI

10 2« 10 2e @ggd amsterdam nl

10 2eirjvm nl |@ggdhn nl |
[ }K5QM@aad amsterdam nl

|@vggm nlUJ

Cc

Subject Fwd topics OMT

10 2eBeste

Graag wil ik jullie vragen deze topics mee te nemen naar het OMT morgen in de bespreking over o a Aanpassing testalgoritme ^^Sweet
er ook van Dit is wat we vanochtend breed opgehaald hebben uit een overleg met alle zorginstellingen in de regio
Je kunt me bellen voor vragen
Groeties

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 129 10 2e 10 29Van

Datum 5 maart 2020 om 14 45 32 CET

Aan

Onderwerp topics OMT

@ggd amsterdam nl ] |@ggd amsterdam nl»

10 2« 10 2« 10 2«|@ggd amsterdam nl i @ggd amsterdam nl»

10 2e

arts M G stafarts I2B en RAV

Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 020 555 9311

M 06 3816 7357

10 2» I0 2e@ggd amsterdam nl | |@ggd amsterdam nl

Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam ggd amsterdam nl http www ggd amsterdam nl

Werkdagen 10 2e
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To 0IEM@ggdru nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 6 2020 4 57 18 PM

RE Vragen naar aanleiding van de mail van Q
Fri 3 6 2020 4 57 00 PM

nav OMT

10 2e

Beleid voor medewerkers zorg komt ook snel maar staat nu niet in inf@ct
Melden in Osiris is alleen positieve patienten via diagnostiek bevestigd niet de contacten met klachten

Lekker naar huis en weekend voor jou

Zorg goed voor jezelf

10 2» d0 2e @ggdru nlVan

Verzonden vrijdag 6 maart 2020 15 47

Aan 10 2e 10 2a 10 2e |@vggm nl|@rivm nl

|@vggm nl

Onderwerp Vragen naar aanleiding van de mail van

m

nav OMT10 2e

Beste 10 2e |

Contacten uit het gezin van een persoon met bevestigde COVID19 die klachten ontwikkelen niet meer

worden bemonsterd Zij worden als een epi link beschouwd

Bij klachten kan het gaan om twee categorieen

[lj personen die klinisch voldoen aan de casusdefinitie

[2] personen die wel wat mogelijk passende klachten hebben maar klinisch niet aan de casusdefinitie voldoen Deze

tweede groep is veel groter dan de eerste

En ook

[a] een gezinscontact dat klachten ontwikkelt werkt in de zorg

[b] een gezinscontact dat klachten ontwikkelt werkt niet in de zorg

Het kan daarbij gaan om wat moeten we melden En wat moeten we met zo n contact doen

Een patient met COVID 19 kan als hersteld verklaard worden als er 24 uur er GEEN klachten meer zijn
Er hoeft dus niet 1 of 2x een negatieve testuitslag te zijn
Geldt dit ook voor werkers in de zorg ofwel is hier nog wat nuancering nodig

Als dat maar duidelijk in het dagelijkse inf@ct komt te staan

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e10 2e

1
10 2e

10 2eT 030

M 06 I 10 2»

GGD reaio Utrecht e mail disclaimer

n on
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To [dzw nl]
Cc 10 2e j@ggdhn nl ■@gsdhruin

@rivm nll^H
@aadkennemerland nll

2 ggdzw nl]

m m I0 2e

10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e [icl0 2a

10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e [| 10 2e |

@rivm nl]m m

idhruil ggd h n n I]
@ggdzw nl]

l@ggdflevoland nl]
1

mm

ldzw nl][y

From

Sent Sat 3 14 2020 9 54 09 AM

Subject Re Kritiek op lnf@ct 29

Received

[jj

Sat 3 14 2020 9 55 05 AM

Beste alien

er wel naar gevraagd maar heb ik geen duidelijk antwoord op geformuleerd

Veel belangrijker vind ik dat we wel de eerste en tweede lijn moeten ondersteunen waar mogelijk om de zorgcapaciteitte helpen overeind

te houden Dat is Public Health op en top

Wij hebben gisteren met AUMC langdurige zorg verenso en huisartsen zorg {harop en hap coordinatoren gezeten en met streeklab

onder professionals parallel aan wat GHOR en ROAZ bestuurlijk doen

We hebben vooral gezorgd dat de huisartsen de indicatie voor testen zoveel mogelijk toespitsen op de voorziene kans van

ziekenhuisopname Dus niet alleen hoest of dyspnoe en koorts zelfs niet alleen ernstig ziek maar sterke verdenking pneumonie met idee

datziekenhuisopname nog net niet hoeft AUMC heeft aangegeven datze daar enorm bij gebaat zullen zijn omdat covid patienten dan in

een fast lane opgenomen kunnen worden En de negatieve cov juist in de andere route zonder onnodig PBM

Met langdurige zorg en Tjalling vandaag met daklozenopvang etc vooral ingestoken op mogelijkheden isoleren cohorteren en in deze

fase nog wel testen door SOG straatsdokter GGD maar die capaciteit houdt snel op ledereen helpt elkaar aan materialen dat laatste

doen anderen binnen GGD GHOR

Daarnaast bieden we huisartspersoneel test aan nu in weekend op hap overeind te helpen houden al teveel ziekmeldingen namelijk
Daarom hap post dicht Er rijdt een Corona huisarts rond voor visites en testkits maakt scherpte in indicatie ook makkelijker

Verenso heeft al wat verspreid zag ik

Tot zover ter info en wellicht knip en plak in andere regio’s

Vr qroet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10 2e 10 2e10 2e

Dubbel
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Dubbel

1Q 2e
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10 2e 10 2eTo EESI@9gdgh0r nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 10 49 07 AM

RE GGDen als afnamelocatie voor COVIDtesten eerstelijnsmedewerkers
Mon 3 30 2020 10 49 12 AM

Om 13 uur bellen kan We hebben er intern 00k over gesproken Eerste stap is een notitie aan DPG en hierover met inzicht in

consequenties voor GGD en

Bel jij ons of moeten wij jou bellen

Gr 10 2e

10 2e B 10 2e |@ggdghor nl

Verzonden zondag 29 maart 2020 23 36

Van

10 2« 10 2e l@rivm nlAan

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e RIVM | 10 2e|@ggdhm nl

Onderwerp Re GGDen als afnamelocatie voor COVIDtesten eerstelijnsmedewerkers

@ggdghor nlCC |@RIVM NL

I0 [2e

Hebje bericht gelezen en ben morgen tussen 13 14 00 telefonisch bereikbaar We bespreken het intern

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10 2e 10 2eOp 29 mrt 2020 om 22 46 heeft | 5 rivm nl het volgende geschreven

10 2e 10 2eDag| en

Deze mail maar gelijk even naar jullie 3 tegelijk doorgestuurd

Een mooi bericht dat door de HPV lab s te gaan gebruiken de testcapaciteit voor Covid fors omhoog kan

De vraag die hieronder gesteld wordt is een implementatie vraagstuk Kunnen de GGD en een

afnamelocatie optuigen voor zorgmedewerkers met respiratoire klachten

Voor zover mijn beeld nu strekt doen sommige GGD en wel wat diagnostiek bij zorgmedewerkers maar

kleine aantallen ca max 10 per GGD en andere GGD en niet of nauwelijks Bij deze aanpak zal het

aantal testen fors toenemen dus dat vraagt van GGD en 00k een andere aanpak inspanning
Als we hier landelijk een heldere communicatielijn in willen hebben is het mi goed indien a lie GGD en

deze taak oppakken dat geeft duidelijkheid naar alle extramurale zorgverleners en 00k zzp ers Maar

dan moet er commitment zijn vanuit alle GGD en

Tevens weet ik dat op werkvloer IZB men wisselend denkt over uitvoer van testen bij
gezondheidsmedewerkers arbotaak

Dus ik denk dat centrale sturing vanuit GGDGHOR nl goed is om dit op korte termijn te realiseren men

wil 6 april starten

1 Staan jullie achter het voorstel om de afnamepunten via de GGD en te regelen
2 Kunnen willen jullie dit oppakken

Inhoudelijk zullen wij vanuit LCI natuurlijk het testbeleid indien nodig aan passen aan een betere

beschikbaarheid van de testmogelijkheid

Il^i^el^momenochtend in overleg zullen we tussen 13 14 uur hier even overieggen
ik bel jullie10 2e

Hartelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden zondag 29 maart 2020 22 03
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10 2e 10 2» @ rivm nlAan

Onderwerp GGDen als afnamelocatie voor COVIDtesten eerstelijnsmedewerkers

10 2eBeste

Ik ben programmacoordinator bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij het RIVM Centrum voor

Bevolkingsonderzoek De bevolkingsonderzoeken zijn stilgelegd Inmiddels is het verzoek gekomen om

de HPV laboratoria vanuit het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in te zetten voor COVID

diagnostiek Zie bijlage voor het voorstel vanuit de Taskforce

Inmiddels zijn wij in goede samenwerking met de screeningsorganisatie en de screeningslabs vijf labs

verdeeld over Nederland gestart met de voorbereidingen
Taskforce Een projectgroep van ons is inmiddels al gestart met de labinrichting en de IT Er moet nog

veel gebeuren maar streven is vanaf 6 april optimistische planning gefaseerd te starten en uiteindelijk
te werken aan zo n 2500 testen per dag

10 2e is onze directe link met de

Zoals je kunt lezen is het voorstel van de Taskforce om GGDen te gebruiken als centrale afnamepunten
voor eerstelijn gezondheidszorgmedewerkers met respiratoire klachten Getraind personeel moet dan

gecombineerde keel nasofarynx uitstrijk afnemen en direct in buizen met lysisbuffer doen deze

laboratoria hebben geen hoog BSL dus virus moet afgedood zijn

Ik ben al een tijd op zoek naar iemand die dit afnamestuk oppakt We willen daar graag mee

afstemmen omdat ik bang ben dat wij straks labs optuigen en er helemaal geen monsters worden

afgenomen Er zijn nu veel openstaande vragen Kunnen en willen GGDen dit Hoe gaat dat praktisch
tijdslots distribute materialen wie is aanvrager etc Welke IT is nodig webmodule voor planning

Registratiemodule Barcode voor monster identificatie Etc De Tuberculose module wordt nu

omgebouwd

Ik weet dat de vraag inmiddels door VWS ook aan

hier al iemand mee aan de slag was

Ik zou heel graag met iemand afstemmen over dit deel Via via ben ik bij jou terechtgekomen kun jij
me misschien verder helpen
Mijn telefoonnummer om eventueel verder te bespreken 06 |

is voorgelegd hij wist ook nog niet of00 2e

10 2e

Hartelijke groet
10 2e

10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centrum voor Bevolkingsonderzoek
A vanJ_eeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 PB 49 | 3720 BA | Bilthoven

l@rivm nl06 10 2e 10 2e

Begin doorgestuurd bericht

Van

Datum 25 maart 2020 om 23 15 45 CET

Aan

Kopie j
Onderwerp Voorstel tot gebruik HPV laboratoria voor COVID diagnostiek voor zorgverieners buiten de ziekenhuizen

101 26 l@lumc nl d 10 2e @lumc nl

minvws nl l @minvws nlm rn

l@umcutrecht nl

101 26Beste

Ikstuurje hierbij een bullits gewijs document waarin het voorstel wordt geschetst voor het gebruik van

de HPV laboratoria voor COVID diagnostiek bij zorgverieners buiten de ziekenhuizen zoals vanmiddag al

genoemd

Dit moet uiteraard nog verder ingevuld worden Een deel van het proces in eenvoudig op te tuigen het
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testen het transport van het materiaal en de IT logistiek voor monster registratie en rapportage een

aantal zaken moeten nog verder worden uitgewerkt

10 2e I0 2eHet verzoek van de Taskforce is om

10 2e RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek de opdracht te geven

vanuit VWS om dittraject in gang te zetten

Als er nog vragen zijn hoor ik het graag

Met vriendelijke groeten

De informa tie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit bericht onterecht ontvangt
verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender difect te informeren door het bericht te retourneren Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een

bliekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de WH W Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en staat geregistreerd bij de Kamer van

•ophandel voor Midden Nederland ondernr 30244197

wordtu

pu
Ko

Denk s v p aan het milieu voor u deze e mail afdrukt

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee Ifyou receive this message unintentionally please do not use

the contents but notify the sender immediately by return e mail University Medical Center Utrecht is a legal person bypublic law and is registered at the

Chamber of Commerce for Midden Nederland under no 30244197

Please consider the environment before printing this e mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to yo1

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

u by mistake you

Voorstel inzet Laboratoria Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker ten behoeve van COVID 25032020 docx
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10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 3 24 56 PM

FW METC nader besluit protocol 06 282 E

Mon 3 16 2020 3 24 56 PM

P2 Nader besluit positief NL13529 Q41 06 versie Q4d d 13 Q3 2020 pdf

C2 Protocol amendement FFX COVID 19 Reactie op vraaen METC v2 zonder track changes 13 Q3 2Q2Q pdf

Voor de FFX studie hebben we wat medewerking nodig van een aantal GGDen We ontvangen van de GGD graag

contactgegevens van mensen die wij vervolgens benaderen voor deelname aan deze studie Hoe en op welk

moment moeten we nog overleggen Het is de bedoeling dat de GGD hier zo min mogelijk werk aan heeft Het liefst

nemen we een sowieso een paar GGDen mee uit Brabant west Brabant Hart v Brabant Daar zitten nu ook EPI

medewerkers die we hier eventueel ook bij kunnen betrekken Ook de GGD Utrecht zou een goede zijn omdat zij

nog alle monsters bij het RIVM laten testen dus daar is al een directe link Weet jij of zij mee zouden willen

werken Of met wie we het beste contact op kunnen nemen voor deelname verdere details uitwerken

Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten
10 2e

10 29Van

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 18 51

Aan I0 2e l@rivm nl l@rivm nl

kp3rivm nl I

l@rivm nl |
M@rivm nl

Rrri g1vm
nl

W m m f|i|

10 2e 10 2e

10 2e g 10} 2e

C10 2e M

|@rivm nl @rivm nlCC

10 2e@rivm nl|@rivm nl k| rivm nl |
B@rivm nl|@rivm nlmj M En

^^^B^AM^^^H@rivm nl

Onderwerp FW METC nader besluit protocol 06 282 E

Urgentie Hoog

Beste alien

Goed nieuws Het FFX protocol is goedgekeurd met vermindering van monsterafnames bij minderjarigen jonger
dan 16 jaar Ik stuur ook nog de laatste versie van het protocol mee Ik ga maandag aan de slag om zo snel

mogelijk van start te kunnen gaan

Vriendelijke groeten

10 2s

Epidemioloog

RIVM Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten EPI

Re spiratoirelnfecties RES | Postbus 1 | 3720 BA Bilthove n

T 31 QKb
Aanwezig opl

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases EPI

3720BABilthoven | the Netherlands

rttp www rivm n I

^^^^^J@umcutrecht nl Namens METC Utrecht10 2eVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 16 57

Aan

CC | muB
10 2e

10 2e

@rivm nl
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Onderwerp METC nader besluit protocol 06 282 E

Urgentie Hoog

Betreft 06 282 getiteld “Study on avian or new human influenza virus in humans”

10 2eGeachte heeri

De METC Utrecht heeft een besluit genomen over een amendement op bovengenoemd
onderzoeksprotocol Bijgaand vindtu het nader besluit van de commissie

Aangezien voor bijgaande brief geen wettelijke verplichting tot ondertekening geldt wordt de brief

zonder handtekening alleen per e mail verzonden

Met vriendelijke groet
namens de METC

Afdeling Toetsing Onderzoek

Medisch Ethische Toetsinascommissie Utrecht METC Utrecht | Afdeling Toetsing Onderzoek

Huisoostnummer I0 2e

10 2e

Postbus85500 | 3508 GA Utrecht

| info@metcutrecht nl | www metcutrecht nlT

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u dit benefit onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud

niet te gebruiken en de atzender direct te informeren door bet bericht te retoumeren Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin

van de WH W Wet Hoger Ondeiwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en staatgeregistreerdbij de Kamervan KoophandetvoorMidden Nederiand ondernr 30244197

Denk s v p aan het milieu voor u deze e mail afdrukt

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee If you receive this message unintentionally please do not use the contents but

notify the sender immediately by return e mail University Medical Center Utrecht is a legal person bypublic law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden

Nederiand under no 30244197

Please consider foe environment before printing this e mail
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To BM@rivm nl1

From

Sent Mon 3 30 2020 12 27 52 PM

Subject FW Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden
Received

m

Mon 3 30 2020 12 27 52 PM

covid19 eu recommendations on testing strategies v2 pdf

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden zondag 29 maart 2020 09 41

Onderwerp RE Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e2e |@rivm nl |@rivm nl

Excuus het moest dit doc zijn

10 2eFrom

Sent zondag 29 maart 2020 09 41

2e 10 2e 10 2a 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

@rivm nl

Subject RE Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden

Bijgevoegd doc is van belang en wordt door en«Piim3fels agenda punt afgehandeld Wellicht beter daar op

wachten Daar wordt testbeleid op bepaald in OMT en dan kun je daar op finetunen hoe je de vraagstellingen bij die

groep wilt gaan benaderen vanuit de diagnostiek Ipv minder gericht de lit in te gaan

zou kunnen helpen met nog gerichter de lit in te gaan zij zit er al helemaal in Ik cc daarom ook^^^even10 2S

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 09 32

10 2e 10 2e 10 2e 10 2ol@rivm nl

Subject FW Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden

|@rivm nlTo

10 2e

|heeft op verzoek van VWS klein documentje gemaakt over verschillende testen Dit moet verder uitgewerkt
worden

Kunnen wij dit samen met ^Qen EMC doen

Onderbouwd standpunt moet ook ingenomen worden tav welke test voor welke groep nuttig is Concreet maken

welke test voor welke groep voor welk doel nuttig is wara het toegepast kan worden en welke waarde deze test

heeft zodta het gekoppeld kan worden aan testbeleid en aantal testen dat nodig is van een bepaalde soort Dus op

niveau van x aantal testen van type x zijn nodig tbv x doel Aantal testen kunnen we wellicht niet inschatten maar

omschrijf dan die parameter zodat mogelijk bv|
moeten we hierbij zeker aangeven

Idat in kan vullen De risico onzekerheden van een test10 2e

Dit moeten we mijns inziens beschikbaar hebben tijdens OMT Gaat dat lukken of wat hebben jullie hier voor nodig

10 2e |@lumc nl g 10 2e |@lumc nlVan

Verzonden zaterdag 28 maart 2020 14 10

Aan 2e 10 2e l@rivm nl

CC

Onderwerp Mini samenvatting van diverse test mogelijkheden

Dit documentje had ik aan VWS gestuurd omdat zij allerlei vragen hadden heb ik dus in 20 min in elkaar geflanst

Ik denk dus dat het goed is al er vanuit de professionals NVMM RIVM een document komt met uitleg over welke verschillende

COVID testen er bestaan ook goed voor de communicatie aan de leek en welke rol deze spelen in de diagnostiek
En daarnaast of daarin ook een standpunt over wanneer wij vinden dat je deze testen moet toepassen
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Het zou het mooist zijn als dit enigszins onderbouwd is met literatuur voor zover beschikbaar vanuit de COVID epidemie elders

betreffende sensitiviteit specificiteit en dus ook PPV NPV in de verschillende settings Dit helpt de publieke discussie maar ook

het handelen van de professionals

Ik weet niet of er iemand bij jullie tijd heeft om dit op papier te zetten We kunnen hier eventueel ook een AIOS voor vragen om de

literatuur te doorzoeken
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10 2e 10 2e 10 2eTo |@rivm nl] l@rlvm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 18 2020 11 38 32 AM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Wed 3 18 2020 11 38 32 AM

Van RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 19 08

Aan I0 2e [10 2e |@ rivm nl

Onderwerp Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd jjj@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten hetziekenhuis

• Bran en contactopsporing

• Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding
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Bericht

Toename aantal patienten

Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin emu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten hetziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te
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worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequents heeftvoorde behandeling Bij

een patient in een zorginstelling kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afspraken overzijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacted

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient

gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis blijven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden geinformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandeliadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht
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Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan Ran worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve afwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Athankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

mncontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven

Preventie adviezen voor personen met een vertioogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu i stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVMdd

• Erasmus MC dd

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

S Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM B

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Clb RIVM

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM ■

|GGD Gelderland Midden RAC

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2s Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Brabant RAC 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK
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Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm n 1 abonneren

Een overzieht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvicl1ll 2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

vertoonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2e

10 2e

To

@rotterdam local] irMiIUI6aM@rotterdam nn10 2e 10 26Cc DL_MG_PG Arts IZ

Sent Tue 3 17 2020 4 11 17 PM

Subject RE Veel vragen uit Rotterdam

Received Tue 3 17 2020 4 11 23 PM

Beste 10 2e

Dank

De druk vanuit de instellingen is hoog denk aan de V en V maar ook de GGD Gehandicaptenzorg GGZ hebben geen PBM of nog

voorraden voor3 dagen
Mondkapjes zijn verzameld We hebben onze hoop op jullie procedure
Ik wacht het verder af ik ben morgen vrij Er kan gebeld worden met^
werkgroep zit

10 2e tel 06 die ook in de ROAZ GHOR10 2e

Met vriendelijke greet

10 2eDr

Senior arts

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Oniwikkeling
Afcleling PGW Z Publieke Gezondheid

PGW Z PG IZB Infectieziektenbestrijding 1

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 LP Rotterdam

Telefoon 010 4339291

Mobiel 06 KEiliBM
Website

Taken van de GGD Rotterdam Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam uitgevoerd

@rivm nlt0 2e t10 2eVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 14 20

Aan LCI Voorwacht j 10 2e 10 2s 10 2e|@rivm nl

Onderwerp RE Veel vragen uit Rotterdam

|@rotterdam nl

10 2e
Dag

Even heel snel Vragen die jij stelt zijn zojuist ook in een OMT besproken dus heel snel even wat antwoorden

1 PBM zowel qua gebruik bij wie en waarvoor zowel intra als extramuraal wordt aangescherpt ook loopt er

onderzoek naar hergebruik maskers

2 NHG gaatv duidelijker naar achterban communcieren over PBM in huiisartsenpraktijk en wat te gebruiken

evyt ook inzet chrirugische maskers

3 Cohortverpleging in WT sector wordt uitgewerkt of dit met personeel kan weet ik niet en wordt evt

uitgewerkt
4 Er is ennorme schaartse op komst voor testmateriaal in lab Er wordt gewerkt aan nieuwe richtlijn voor wie

wanneeer testen intra en extramuraal en oproep aan zkh om niet meer alle personeel te testen maar daar ook

in te trieren

5 5 Juridisch heb ik even niet uitgezocht komt nog

6 Evt zelftesten etc wordt uitgewerkt

Succes

Van LCI Voorwacht ]
Verzonden dinsdag 17 maart 2020 14 04

Aan

Onderwerp FW Veel vragen uit Rotterdam

Urgentie Hoog

10 2e @rivm nl

10 2e 10 2e @rivm nl

Hoi

Zie graag onderstaande mail van

Zij is bij het ROAZ GHOR aangeschoven en heeft de opdracht gekregen van de directeur publieke gezondheid om

10 2e
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regionaal beleid te rmaken second best options
De druk vanuit de witte kolom wordt flink opgevoerd en de GGD voelt de druk om vandaag regionaal beleid uit te

doen

Wil jij metj 10 ZBcontact opnemen 0610 2s

Dank je well

10 2bGroeten |

10 2e 10 2e @rotterdam nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 22 48

To LCI Voorwacht

Cc DL MO PG Arts IZ H
rivm nl

10 2e 2e|@rotterdam local

10 2e 10 2e| S Rotterdam nl |@rotterdam nl

@rotterdam nl

Subject Veel vragen uit Rotterdam

Beste collegae bij de LCI RIVM

Ivm het schreeuwend tekort aan mondkapjes sommige ziekenhuizen hebben nog maar voor 1 dag en zeggen operaties en

polibezoek at Er is in mindere mate een tekort aan kweek materiaal Hierbij een aantal vragen via de mail Ik kan morgen ook

gebeld worden hierover Maar misschien voIgt ook snel in een lab @infect hierover

1 Mondkapjes worden gespaard in ziekenhuizen en verpleegtehuizen FFP 2 en FFP 1 en mogelijk ook daarbuiten bij
huisartsen En zorgverleners gebruiken langere tijd een mondkapje danken ze af en verzamelen die centraal Vraag is er

een landelijke procedure over desinfectie en hergebruik en wanneer is die beschikbaar Ps FFP2 maskers worden door

enkele ziekenhuizen nu gesteriliseerd want die hebben bijna geen voorraad meer FFP 1 worden gespaard door de WT en

die wachten op instructies voor bewaren en hergebruik Kunnen we zsm geinformeerd worden over de stand van zaken en

procedures krijgen voor hergebruik van FFP 2 FFP 1

2 Wat zijn praktische second best options qua hygiene voor huisartsen om monsters thuis te nemen En voor personeel in

zorginstellingen En voor de verzorging van een client of patient Chirurgische mondmaskers met knijpers Er is door een

psychiater navraag gedaan hoeveel van haar personeel onbeschermd of minder beschermd met covid patienten wil werken

dat is 30 Het gaat om stappenplannen om ook mogelijk onbeschermd te kunnen werken bij patienten met niet nader

gediagnosticeerde luchtwegklachten Deze vraag kwam ook van een huisarts Klinkt als een derde wereldland vraag

misschien heeft de WHO daar iets voor Niet gezocht maar nood breekt wet

3 Een andere optie hierbij is dat zorgpersoneel wat bewezen Covid 19 heeft doorgemaakt ingezet wordt voor

cohortverpleging van patienten met bewezen Covid of eenhoge verdenking daarop In de literatuur zijn sporadisch

herbesmettingen beschreven en het is tegen de arbowet maar met informed consent kan gezond personeel zonder

risicofactoren hier toch vrijwillig voor gaan We kunnen niet wachten op serologische studies over beschermende immuniteit of

cohortstudies

4 In hoeverre is sputum inzetbaar voor de Covid 19 diagnostiek Dit voor situaties van tekorten van testmateriaal voor een

diepe keelwat of neuswat Covid geeft veelal een droge hoest en kwetsbare ouderen kunnen vaak slecht sputum produceren
Maar misschien voor jongeren Een andere doelgroep

5 Ik had vrijdagavond aan de LCI gemaild met juridisch getinte vragen in hoeverre huisartsen en zorgpersoneel verplicht
kunnen worden om zonder adequate persoonlijke beschermingsmaatregelen zorg te verlenen en over dwangmaatregelen

toepassen bij Covid voor isolatie van psychiatrische patienten en psych iatrische daklozen Dit laatste lijkt me niet proportioneel
maar kan bij opname in gesloten psychiatrische instellingen met personen die eventueel een gevaar zijn voor de samenleving
dan obv de Wpg maar ook alleen kortdurend Maar dan is er mogelijk tijd voor aanvraag van een ander soort machtiging

6 Tot slot zelf testen met een goede instructie werd als optie genoemd Is dit een te ver vergezicht of kan dit op enige

termijn
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Met vriendelijke groet hartelijke dank en sterkte

Namens mijn collegae bij de GGD en GHOR

10 2e

10 2eDr

Senior arts

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling PGW Z Publieke Gezondheid

PGW Z PG IZB Infectieziektenbestrijding 1

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 LP Rotterdam

Telefoon 01

Mobiel 06 1

Website

Taken van de GGD Rotterdam Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam uitgevoerd

Vindt ii deze inform at ie onduidelijk Wij geven graag

Geef het door aan de afzender wanneer deze e mail ni

een toelichting
et voor u is en veiwijderdit bericht

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Vindt u deze informatie onduidelijk Wij
Geef het door aan de afzender wanneer

geven graag een toelichting
deze e mail niet veor u is en veiwijderdit bericht
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 40 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casmstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

I10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 [2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imtkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM d0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 55 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel10X2

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

• RIVMdd 10 2e

• Erasm us MC

10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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||^nEESH@rivm nl]10 2«

1° 2e

To

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 24 2020 2 31 03 PM

FW samenwerking bij vragen random persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners
Tue 3 24 2020 2 31 04 PM

gezien de beperkte tijd en wij ook ws kunnen beantwoorden is een optie om te verwijzen

naa^H
Hi

10 2ezie onderstaande mail gr•

10 2e 10 2e

10 2e

10 2s

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e C10 2e

10 29

Dubbel

10 2e

10 2a 10 2a

10 2e 10 2e

10 2b 10 2e
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10 2e
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I0 2e

10 2e 10 2e
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10 2e

10 28
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10 2e
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10 2e

10 2s

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e
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10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

10 2»

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

101 26

10 2e 10 2» 10 2 10 2«

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2«

10 2e 10 26 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2«

10 2e
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10 2e
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10 2e 2 10 2s 10 2e
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nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 01 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95



374349

Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RlVM LCI |
• RIVM rid |
■ Erasmus MC dd

ook buiten kantooruren bereikbaar

jok buiten kantooruren bereikbaar

i0 2e

I0 2e

10 2s

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



374349

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 01 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar10K2

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alcsemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 02 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

10 1c
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

10 2e

[10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2i»

10 2« 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent Fri 3 20 2020 6 20 18 AM

Subject Vertrouwelijk epi data

Received

2Q20Q319 overzichten voor RT pdf

Fri 3 20 2020 6 20 19 AM

Zie hier totaal aantal getest 22000

|@rivm nlVan 10 2e 10 2e

Datura 19 maart 2020 ora 23 04 03

58rivm nl |
fl@ggdhvb nl

10 2e |@vggiimir 8vggm nlAan

ggdlivb nl1

B@rivimnb^
l@rivm nl10 2em m m m

rivm nl ivm nl10 2e 10 2eEJ m m m

58rivm nl rivm nll[i ml

linvm nlirivm nl @rimn
m Etj m m Rj

rivm nl l@rivm nl10 2em m m Pj

@rivm nl |
erasmiismc nT

ivm nl

I8erasmusinc nl IDS ddmicrobioloog

10 2e ^E®rivnnnl
rivm ii l B
|@rivm nl|@rivm nl

3M |ivin nl |
^E@rivm nl

Onderwerp RE Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

l@rivm nl10 2e 10 2em [jj

l@erasmusmc nr | 10 2 @erasmusmc nl 10 2e

mj

Hierbij het epidemiologische overzicht van 19 maart

10 2s

|@rivm nl

Sent donderdag 19 maart 2020 11 54

10 2e K 10 2eFrom

10 2e

0 2e

10 2s 10 2e@vggm nl |@vggm nl l@ggdhvb nl j |@ggdhvb nl

l@rivm nl

To m m

10 2» E 10 2e

10 2e

10 2e@rivm nl

|@rivm nl E 10 2i |@rivm nl |@rivm nl HQM
@rivm nl Q

iXo

E10 2e to |@rivm nlm| £a
10|@rivm nl l@rivm nlm m m m

^|@rivm nl |
l@erasmusmc nl’

|@rivm nl |@rivm nl

@erasmusmc nl k| rivm nl IDS

|@rivm nl^rivmml^H 10 2e £ 10 2eddmicrobioloog |@rivm nl m

|@rivm nl |@rivm nl 5B@rivm nl

10 2b |@erasmusmc nl |
Subject FW Agenda 13e RT COVID 19 20 maart 2020 09 00 uur

|@erasmusmc nl j |@rivm nlm

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 13de Responsteam COVID 19 gehouden op vrijdag 20 maart van 9 00 10 00 uur Hierin vindt u

ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het RIVM in U1 42

U kunt inbellen via Go To Meeting
Please join my meeting from your computer tablet or smartphone

https global gotomeeting com join 660149613

You can also dial in using your phone
Netherlands 31 207 941 377

Access Code 354 961 125 afsluiten met een

10 2e 10 2eIndien u vragen heeft kunt u contact opnemen met of te bereiken op het telefoonnummer

10 2e
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Hopende u hierbij voldoende gei nformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 15 2020 9 41 23 AM

FW Antw graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

Sun 3 15 2020 9 41 24 AM

10 2e
GRAAG LEZEN

10 2eTer info greet

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 15 maart 2020 10 39

10 2e 101 26 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo M m

10 2e@ rivm n l mUSuKmH MliiuE M@ rivm nl

Subject Antw graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ H|j|]jg|GRAAG LEZEN

Even pas op de plaat^^^j en ik willen aanpassing meldingsplicht en dit erin opnemen Moeten we nadenken of we dit via Roaz of

via microbioloog in zh zoals NVMM zegt te kunnen

m

10 2g

i0 2g

Groet Aura

10 2» 10 2e l@rivm nlVan

Datum 15 maart 2020 om 10 33 35 CET

Aan 10 2e I0 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nl

10 2eMEBM@rivm nl

Onderwerp FW graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ ^^^ GRAAG LEZEN

Prioriteit Hoog

@rivm nl

Verzamelen via de Roaz en middels een excel dagelijks naar lei als epi het niet gaat doen lijkt mij een prima plan
lis hier erg goed in Groetbiedt zich aan en10 2e 1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 16 02

|@rivm nlTo

@rivm nl

Subject FW graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ ^^^GRAAG LEZEN

Importance High

Cc

1Q 2eHI

De NVMM geeft aan de data van ziekenhuizen geaggregeerd dagelijks te willen delen met ons Zie voorbeeld dat

belde en zei deze data direct voor zijn ROAZ te kunnen delen Bij EPI krijg
ik dit niet door Ik denk dat een simpele format in ISIS _AR obv het voorstel in de bijlage voldoende zou zijn EPI

hangt aan OSIRIS dit is m i niet voldoende Osiris is een momentopname gekoppeld aan het moment van testen

met andere woorden als een patient thuis getest is en later opgenomen of overleden is wordt dat niet meer

aangepast in Osiris

10 2« vandaag stuurde 10 2e

Ik vind het buitengewoon onverstandig hoe EPI hierover denkt maar kan geen ijzer met handen breken Ik hoor

graag van je wat jij hiervan vindt

Groet Aura

10 2s 101 26 @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 15 36

@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

@rivm nl

Subject RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

Hoi Aura
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10 2e Id0 2e

Hierbij wat en ik bespraken

• Heel hartelijk dank aan NVMM voor initiatief en meedenken Inzicht in wat er in ziekenhuizen en IC s

gebeurd is inderdaad essentieel om de epidemie goed te volgen en de capaciteit in de ziekenhuizen ICs te

monitoren

• Voor het volgen van de epidemie heeft het CIb als belangrijkste bron de CQVID 19 individuele meldplicht
waarin we aantal opnames IC opnames en overledenen real time volgen Het is van groot belang dat het

ziekenhuis korte lijnen houdt met de GGD om dit dagelijks te updaten Personen ontslagen is voor dit doel

niet van groot belang te volgen we weten de gemiddelde opnameduur en duur IC verblijf oa ook uit Italie

• Het geaggregeerd bijhouden doorsturen van deze aantallen per ziekenhuis zal tot een dubbel systeem leiden

dat niet te koppelen is aan de meldplicht en ons niet gaat helpen maar eerder voor verwarring gaat zorgen

bv door dubbeltellen van personen
• Het aantal tests en het aantal positieve tests op de locatie wordt verzameld via de virologische dagstaten
De positieve tests moeten ihkv de meldplicht gemeld worden aan de GGD zodat de aantallen doorkomen in

het landelijk overzicht

• Voor het doel monitoren capaciteit ziekenhuizen kan een dagelijkse sitrep vanuit het ziekenhuis met oa

aantal bezette IC bedden beschikbare capaciteit IC eneldere^antal en percentage medewerkers positief heel

nuttig zijn dat zou afgestemd kunnen worden met

capaciteit in ziekenhuizen en IC s is niet een kerntaak van het CIb Het zou wel goed zijn om daar per

ziekenhuis landelijk on line info over te verstrekken maar dat is niet aan CIb en kan wel tot angst in de

bevolking leiden

• Bijzondere observaties zijn zeer belangrijk te melden heel graag via

bijvoorbeeld Overzicht houden van de10 2e10 12

10 2e i@rivm n I

Ben jij het hiermee eens

hebben jullie nog andere punten of wijzigingen

10 2eGroet

Voorgestelde indicatoren NVMM

• Aantal niet IC opnames meldplicht
• Aantal IC opnames meldplicht
• Aantal overleden meldplicht
• Aantal overgeplaatst naar ander ziekenhuis voor capaciteitsmonitoring
• Aantal gezond ontslagen voor capaciteitsmonitoring
• Aantal medewerkers positief voor capaciteit en zit ook in meldplicht
• Aantal personen getest op lokatie bij opsturen naar ander lab nul invullen virologische dagstaten
• Tekstom andere bijzondere observaties te melden graag via SO

10 2e 10 2a 5Jrivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 14 29

10 2e 10 2» 10 2» 10 2e|@rivm nl

Subject graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

a rivm nlTo

Ik sprak hij gaf aan zsm de data met ons te willen delen kunnen jullie naar het voorstel van

Ikijken We kunnen hier niet langer mee wachten

10 2e

10 2e

Groet Aura

Prof dr JUjjJJjQJ arts M G

Hoofd Centrum Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Head National Coordination Centre for Communicable Disease Control LCI

Professor in Responses to Communicable Diseases in Global Health

Athena Institute Free University Amsterdam
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I 31 0 30 274 7000 | www rivm nl

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 22 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

I0 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitef

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd

• Erasmus MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaard0 2a

10 2 s

I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2a @rivm nl
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nl]To

From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 06 AM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten



374364

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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nl]To

From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 03 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVMdd

• Erasmus MC

10» 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoonuren bereikbaar10 2b

103 26

10 26

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM aloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

103 26 ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

103 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2eBrabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2s Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 39 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

10 £2a

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

10 1c

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

10 1e

10 1C

10 2e

10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

| ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10X2e @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 47 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e

t0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]rn

From

Sent

Subject
Received

Coronavirus Covid 19 pdf

m

Sat 3 7 2020 8 35 05 AM

Corona

Sat 3 7 2020 8 35 09 AM

geachte 10 2e

In de media zijn door het RIVM een middel tegen Ebola een bepaalde HIV remmer en chloroquine genoemd als mogelijke middelen

tegen Covid 19

Deze 3 noemde ik ook al in een artikel van mijn hand Er zijn meer middelen waarvoor aanwijzingen bestaan datze iets tegen Covid 19

zouden kunnen doen Vooral loen nu intensief onderzoek Niet direct voor publiciteit maar ter kennisgeving van uw directeur

en uw men sen die er iets vanat weten is ait artikel bedoeld

1Q 2emetvriendelijke groet
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To irivm nl] irivm nl]
Cc |@rivm nl] |@gmail com]E i

From

Sent

Subject
Received

Sun 3 29 2020 10 22 01 AM

RE aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit
Sun 3 29 2020 10 22 02 AM

De vraag komt van de taskforce

groep waar|

kan dit beamen Ben vanochtend vroeg al gebeld door de leider van10 2e

look in zit10 CZe

Wat ik vraag heeft niet te maken met inkoop We willen weten hoeveel testen nodig zijn als we het beleid

verruimen obv een inschatting van het aantal patienten of zorgverleners met klachten zoals in het word

document We weten ongeveer het percentage pos hulpverleners wat we niet weten is wat er in vph gebeurt in de

thuiszorg en in de openbare bevolking Dus obv de snelheid waarmee het virus nu overgedragen wordt wat is de

te verwachten attack rate in deze groepen We weten niet wat het percentage positieven is maar zou wat we in de

Nivel peilstations zijn een goede benadering

Groetjes

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 12 02

Bj@rivm nl I0 2e l@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl

Subject RE aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit

|@gmail comCc w

10 2eHallo

moet maar zelf antwoorden maar dit lijkt me een grote klus ik weet niet wat hierin haalbaar is10 2e

Voor mijn begrip in hoeverre is de taskforce lab inkopen corona inclusief het bedrijfje andmore hier al in

betrokken en weten we zeker dat zij hier niet al mee bezig zijn Gezien de verschillende initiatieven rondom

beddencapaciteit wil ik dit toch even checken

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 29 maart 2020 11 33

10 2e 10 2e @rivm nlTo

£10 2e 10 2e 10 2e 10 2e t0 2e|@ rivm nl |@rivm nlCc

10 2e @gmail com

Subject aanpassing testbeleid en vraag over capaciteit

Beste 10 2e»

Ben vanochtend gebeld door VWS met een dringende vraag over testbeleid en testcapaciteit Aan het testbeleid

werkten we al sinds 2 dagen met een aantal experts

Morgen in het OMT willen we het testbeleid verruimen obv bijgesloten voorstel Er is een kip ei vraag over wat de

benodigde testcapaciteit is in NL en wat een testbeleid is dat past in die capaciteit We komen er niet uit tenzij we

iets meer inzicht hebben in benodigde tests per scenario fase van de uitbraak

Zou iemand van jou dit bovenstaande testbeleid kunnen omzetten in benodigde capaciteit aan tests voor de

komende weken per dag Voor de risicogroepen hebben we ouderen 70 en mensen met onderliggend lijden
ongeveer de groep voor de griepprik

En dan is het de vraag hoe we uit dit scenario komen en wat strenge containment betekent iedereen met klachten

testen contacten met klachten testen voor de testcapaciteit Is dit iets wat de scenariogroep op zich zou willen

nemen

Mogelijk heb je of heeft iemand uit jouw afdeling dit al gedaan zo niet dan is het wel noodzakelijk dat we

dinsdaq weten wat de orde van grootte is van het benodigde aantal tests is per dag voor de komende weken

rekening houdend met de indicaties die in dit document staan
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Alvast bedankt en tot morgen 10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e

10 2e

Athena Institute Free University Amsterdam

I 31 0] www rivm nl10 2e

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 38 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid doorde

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

be taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel10 2e

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVMdd

• Erasm us MC

ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e | 10 2e

cib RivM RBiaaClb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 35 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelljk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2

10 2e

10 Ze

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant

Clb RIVM |

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden 10 2e | 10 126 10 2e

10 126Clb RIVM

IkMkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 Clb RIVM 10 2e

10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

g0 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 23 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

10 1C
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasmus MC dd

|ook buiten kantooruren bereikbaar

H ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

1° 2e

10 2s

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2i»

10 2« 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 39 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voor GGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

I0 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM ■

LCHV Clb RIVM

Gelderland Midden^^^j^BESB GGD Hart voor BrabantJ
RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

■ GGD10 2e Clb RIVM 10 2e 10 {2e

10 2e I 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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I 10 2e10 2e

10 2e

10 2e

To @rivm nl] |@rivm nl]m

Cc |@rivm nl]
From

Sent Thur 3 19 2020 4 49 56 PM

Subject RE Doorst Reminder For action COVID 19 CRM

Thur 3 19 2020 4 49 57 PM

10X26 |@ages at

Received

10 2eHa

Jazeker dat is al gebeurd en ook10 2e

Netherlands OCR for EpldefTnfo ogy COVID 19 EISN VPI

Netherlands OCP for Epidemiology COVID 191 EISN VPI

Netherlands OCP for Epidemiology COVID 19 EISN VPI

Netherlands OCP for Epidemiology COVID 19 EISN VPI

10 2e

Netherlands OCP for Microbiology COVID 19 hsn VPI

Netherlands OCP for Microbiology COVID 19 EISN VPI

Netherlands OCP for Epidemiology COVID 19 EISN VPI

Netherlands OCP for Epidemiology COVID 19 EISN VPI

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 17 20

10 2e 10 26 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

103 26 10 26 @rivm nl

Subject RE Doorst Reminder For action COVID 19 CRM

Cc

10 2e |@ages at

Volgens mij is dat al lang gedaanlT^^Jkan jij checken

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent donderdag 19 maart 2020 17 03

10 2e

10 2e

@rivm nlTo

Cc

10 2«Subject FW Doorst Reminder For action COVID 19 CRM Sages at

als OCP kunnen invoerenZou jij
Dank I

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 21 13

10 2e 10 29 10 2erivm nl |
l@rivm nl

[@rivm nlAan

Onderwerp Doorst Reminder For action COVID 19 CRM

m

10 2e @ages at

Is er al iemand voorgedragen voor microbiologie

10 2» @ecdc europa euVan Country Cooperation j
Datum 16 maart 2020 om 19 08 44 CET

Aan I0 2eB@sozialmimsterium at
^

@bmg gv at j^@sciensano be ^^@sciensano be

@sozialministerium at @bmg gv at

10 2e l@sciensano be
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10 2« 10 2«M@sciensano be

^J^hzizj2r H
l@cyta net com cv TO

ncipd org q l^ncipd^org^ l@hzjz hr0 m

10 2» 10 2e@hzjz hr

l@spidernet com cy UIiflggi@spidernet com cy

| gJhzjz hr d l@cytanet com cy0

10 2e @szu cz0

@rki de ^B@rki de

m 0 @szu cz lISZU CZ SZU CZ szu cz

sst dk isst dk BifiSl@terviseamet ee

l@santepubliquefrance fr H

■thl fiterviseamet ee 0

I2» l@santepubliquefrance fr

10 2 SM@rki de |
J@eody gov gr J

B@nnk gov hu

nnk gov hu TO

|@rki de @rki de

|@ eody gov gr

@eody gov gr

@eody gov gr @nnk gov hu0

10 2e

io ge} ISHBHffjK

10 2«

@nnk gov hu |@nnk gov hu

landlaeknir is |

@ nnk gov hujjj

landlaeknir is |@hse ie

@spkc gov lv1i@hse ie |@hse ie l@sanita it \
@spkc gov lv M

^B@s_am_Jt |
Mysjms^etetlux

@pzh gov pl

|@dgs min saude pt

^3@dgs min saude pt Qy
mife2B@ uvzsr sk

^3@msssLes

@llv li |@llv li @ sam lt

10 2e■sam lt sam lt l@ms etat lum 0 m

10 2»

10 2« IgHiMBB 10 2e

10 2e»

ov mt go

|@rivm nl @fhi no

@dgs min saude ptl@pzh gov pl al@Pzh gov pl 101 29 09
10} 2e 2e@dgs min saude pt

3@insp gov ro ^^^^2@insp gov ro 7E
B@nijz si 1
@fol khalsomyndigheten se

@dgs min saude pt
10 2e

l@uvzsr sk

l@nijz si iUaia31@niiz si BEta@msssi es

|@folkhalsomvndigheten se

l@uvzsr sk l@uvzsr sk0

10 2e IgHHBS 10 2«

0

@folkhalsomyndigheten se l@folkhalsomvndigheten se l@folkhalsomvndigheten se

@foll^alsomvndigheten se H

jS3@phe^gov^uk
@phe gov uk |@phe gov ukm W 0

mjygyj@phe gQv uk

CC PHE Technical Group l@ecdc europa eu ^2» 10 2e@ecdc europa eu

B@ecdc europa eu B

10 2«|@ecdc europa eu

W@ecdc europa eu PHE Manager

^3^a_gesiat |
@sciensano be

@ages at

B@sozialministerium at10 2e

10 2e

10 2e l@sozialministerium at0

1° 2e 10 2e l@sciensano beSJsciensanabe miliiffifiB^sciensanabe
@ncipd org 7^^^^^^B@ncipd org ■d^^^^^^3@ncipd org

hzjz hr ittflKjQ|@hzizJir^^^^^j@hzjz hr ^^^^^Bii[n^s moh’gov cV

uriphs moh gov cy ItE

M aszj cz ptBn
@terviseamet ee

^3@terviseamet ee

10 2e 10 2el@ncipd org @hzjz hr

dk Bfmcci
ft®terviseameLee

^3@santepubliquefranceji 7^^^^y@rki de

spidernet com cy

|@szu cz ^3@sskdl
|@terviseamet ee

spidernet com c @szu cz

S ssi dk0 m jl0 2e|SZU CZ

’0 0 m

2e |@thl fi @thl fi0 0

l 2s|@thl fi @sa ntepubliquefrance fr0 0 0

10 2erki de rki de rki de

@kee p o gv

l@nnk gov huxfcmi£QJ@landlaeknir is

^B@hse ie

keelpno gr l |@keelpno gr

|@nnk gov hu

3J@landlaeknir is

0 »

@keelpno gr @nnk gov hu0

@nnk gov hu |
101 29^y@jandlaekn]rjs @landlaeknir is @hse ie ^

B@sanita it

@hse ie

l@hse ie @hse ie B@hse ie m
l@spkc gov lv |

0 0 sanita it 0

|@ spkc gov I v @spkc gov lvsanita it |@sanita lt

|@spkc g™ i^ ^^@u|ac lt j^^@ulac lt |
l@ms etat lu

0

l@ulac lt h@ulac lt

l 2»@ms etat lu @gov mt ^B^£0\MTlt

l@fhi no [HjlBg|@pzh gov pl

@dgs min

|@rivm nl@gov mt |@gov mt 0

10 2e^J^fhLno
pzh gov pl pzh gov pl

l@dgs min saude pt

fhi no fhi no d0 0 0

10 2«zh gov pl

l@dgs min saude pt

l@dgs min saude pt

10 2 10 2saude pt l@insp gov ro0

2e 10 2« @vzbb sk@ insp gov ro l@insp gov ro @insp gov ro

|j@nijz si f
M@isciii es

^3@folkhalsomvndigheten se

10 2el@vzbb sk uvzsr sk uvzsr sk 1

B@nijz si fcmifcSri@isciii es 1
@folkhalsomvndigheten se ^B

0 0 0 0 l@nijz si

10 2el@nijz si 0 l@isdii es

l@isciii es

B@folkhalsomyndigheten se l@folkhalsomvndigheten se

@folkha lsomyndigheten se l@folkhalsomvndigheten se gov uk

@sozialministerium at10 2eihe gov uk

^B@sozialministerium at

PphejgovAjk ihe gov uk0 0

10 2e sciensano be j
|@sciensano be imi^J@ mh government bg

■sciensano be

Jm|^yj@mh government bg

j^^^^zjzjTr
l@mphs moh gov cy

l@sciensano be l

|@hziz hr |
|@spidernet com cy Bll IfeQl@spidemet com cv

l@hziz hr l @ hzjz hr 0

l@mphs moh gov cv0 0
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sskdk H2SSL^
M@terviseamet ee

10 2e 10 2e 10 2em l@mzcr cz |@mzct^zd l@mzcr cz Emzcr cz j

E@ssi dk^E@ssi dk 10 2S 10 2e@terviseamet ee J l@terviseamet ee m

I0 2e 10 2eB@terviseamet ee m2jgQl@thl fi j
l@santepubliquefrance fr

isantepubliquefrance fr K

l@keelpno gr ^1

^l^nnLiovjTU ^1
|@landlaeknir is ^^l@landlaeknir is

|@hse ie

|@thl fi l@thl fi | l@thl fim [5j

2e santepubliquefrance fr

M@rki cloT^EEj
^B@keelpno gr 1

l@santepubliquefrance fr

■ rki de [
|@keelpno gr

m

10 2er a 4
l@keelpno gr

|@rki de

^B@nnk gov hu

^■@landlaeknir is m2IgQ^@landlaeknir is

^J@hseje
l@spkc gov lv 1

l@spkc gov lv B

@nnk gov hu |@nnk gov hu

@hse iem

@hse iem |@ sanita it m l@sanita it

|@spkc gov lvsanita it |sanita it

10 2el@spkc gov lv l@sam lt j |@sam lt

10 [2e@essc sam lt @essc sam lt @ulac lt J |@ulac ltm

ms etat lu ms etat lum m m [j]ov mt gov mt

5 rivm nl

l@gis gov pl Bfflgl@gis gov pl

@insp gov ro

^«SjjvmjTl

^l@fhi no |]
@gov mt B@gov mt |

|@fhi no ffl@fhi no l@fhi no

IQJ@pzh gov pl ^fflgl@pzh gov pl

MEEM@insp gov ro

l@insp gov ro @insp gov ro

10 2e 10 2e|@uvzsr sk | |@uvzsr sk |@ nijz si l@nijz si

al@mscbs esM@niiz 5i ]
^^EEflM^^l@folkhalsomvndigheten se

10 {2e l@mscbs es l@mscbs es
m @ nijz si m

m mscbs es l@folkhalsomyndigheten se

@phe gov uk

m

10 2« 10 2l@folkhalsomvndigheten se \ l@folkhalsomyndigheten se

10 2e@phe gov uk |
^mSagesjat |

@meduniwien ac at d l@meduniwien ac at

sciensano be |@sciensano be|@ages at _W
ncipd org

■Ql@spidernet com cy m IHM@spidernet com cy

g^@szu cz ^^3^s^dk^ffiM@ssLdk ^^@sskd^^J@ssTdk r
aterviseamet ee ^^^^^^J^thLfi

^B@santepubliquefrance fr M

@santepubliquefrance fr j

Sl@rki de ttLUaSQJ@rki de

5Dkeelpno gr ffl
^B@nnl gov hu 7Lffla@landspitali is IB2fl@landspitali is

@hse ie |

^B@opbg net ffl
^■^s£kc gov1ly

M^ nys£Ut |
Mi^ins^tatiu

m pj m faj

10 2e 10 2encipd org @ncipd org |
3M@cvtanet com cy

ncipd or^ BfflgJ^t^j7 hr |
l@cytanet com cy

l@ hzjz hr

l@hzjz hr

10 2»@szu cz | |@szu cz l@szu cz

10 {2e

I0 2

@terviseamet ee

10 2e■ thl fi @thl fi J |@thl fi

l@santepubliquefrance fr

10 2e |@santepubliquefrance fr l@rki de BMfla@rki de

@keelpno gr

10 2e

@keelpno gr |@keelpno gr [
Dnnk gov hu |
j|@landlaeknir is

m

|@nnk gov hu @nnk gov hum m

^@landlaeknir is

^J^o^bgmet
@spkc gov lv

m

|@hse ie @hse ie |@hse iern mj m m m

|@iss it |@iss itm m m

@spkc gov lv |@spkc gov lv l@nvspl ltm uj m

10 2e
_ulac lt j
B@ ms etat lu |

|@ulac lt ms etat luMj

10 2e l@ms etat lu iTo l@gov mt

10 2e 10 2a |@rivm nl|@gov mt @gov mt |@gov mt

10 2e|@rivm nl @fhi no @fhi no @fhi no

|@fhi no

@dgs min saude pt

izh gov pl izh gov pl ^©dgsjmir^audej}^^

Sl@uvzsr sk 1B

M m fin rjj

MJ @ insp gov ro | @insp gov ro

l@uvzsr sk |@uvzsr sk @uvzsr sk|@insp gov ro

10 2a|@niiz si BMJttgl@niiz si p^^|@nijz si m2jgQJ@isciii es j
j2|gQl@isciii es Bjfflgl@isciii es BlEI^B@folkhalsomyndigheten se

Sfolkhalsomyndighetemse [
^l@ages1at

@sciensano be ^1
M@sciensano be

@nijz si |@isciii es

|@folkhalsomyndigheten se

EEiI^^B@folkha lsomyndigheten se

l@meduniwien ac at |

@sciensano be

^B@sdensanoJpe

rn m @ages at

I0 2e |@med uniwien ac at

10 2e l@sciensano be @sciensano be

@abv bg

l@hzjz hr 1
@abv bg 1

10 2encipd org

gg|@hzjz1jTr [JI2jgQl@sj3idemet com cv KUS

51@mphs moh gov cv

ncipd org hzjz hr hzjz hrm [n m

Hi@spidemetcom cy

l@szu cz M
@terviseamet ee

mphs moh gov cy

10 2e

10 2e

10 2a@szu cz \ @zuova cz \ |@zuova cz

^ssudk gg@^i dk dk jm@SSLdk
^B^taL£e PP B

santepubliquefrance fr

@terviseamet ee

10 2a 10 2e@thl fi l l@thl fi m2jgQl@thl fi j @thl fi

santepubliquefrance fr

|@rki de 7BBBl@rki de Bj|fl

^^^^^J@med auth gr

|@nnk gov hu

|@hpsc ie

@santepubliquefrance frm m m

10 2e^l@santepubliquefrance fr rki de l

l@ keel pno^gr~ B^^^^Wj@keel pno gr 7^^^^@med auth gr

|@nnk go\Zhu ^^^^^^^B@rinLgov\hu j

|@rki de

10 2e l@nnk gov hu

10 2e | 10 2eM ^iandlaeknir is «d l@landlaeknir is @hpsc ie @hse iem m
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I0 2e 10 2e 10 2el@hse ie J
@spkc gov lv

rn m iss it _j

Hgnvs£Ut JH

l@iss it I 5Jiss it

2» 10 2eigulac lt |@ulac lt[jj

10gnvspl lt Igms etat lu lgms etat lum m m

f10 2e f10 2em m Iggov mt j |ggov mtgov mt [ov mt

10 2e 10 2®rivm nl M@rivm nl [@fhLno |gfhi no

10 2» 10 2e^Wgfhi no |
insp gov ro

@fhi no lttjftpl@pzh gov pi ^Jffi3|@Dzhjj oyj3lx
^^yahooxomJ

^B@uv^r\sk |
riscos es

ginsp gov ro

10 2slgyahoo com gvzbb sk

|gvzbb sk ^J 5Hjvzsr\sk

Tnscbs es J
|gfolkhalsomvndigheten se

l@folkhalsomyndigheten se

P@nhs net ^^^^^J@nhs net J
ages at

gsciensano be

@nijz si B@ni|z si

|@ isciii esnijz si @nijz 5i

gfolkhalsomyndigheten se

0 lgisciii es
m 0

10 2e^@folkha lsomyndigheten se l@folkhalsomyndigheten se

10 i|@folkhalsomvndigheten se

gelisabethinen or at^B
■@sciensano be 1B
B@gmail com

@elisabethinen or at

l@sciensano bem
@ages at 1 m m

10 2«|@sciensano be | l@gmail com

10 2e 10 2e 10 2el@ncipd org l |@ncipd org @miz hr \
10 2e 10 2a 10 2el@miz hr l@hzjz hr j l@hzjz hr @mphs moh gov cy

g SZU CZ di^^B@SSi dk ^^^^^si~ dk HLr^
|

gterviseamet ee ^^^^^H@terv1seametiee
@th l fi

10 2e 10 2e 2»l@mphs moh gov cy @mphs moh gov cy @mphs moh gov cy @szu cz

^P@SZLTCZ |
terviseamet ee

10 2e

10 2e

m1m^^B@szu cz B

terviseamet ee KE

m

jm

1O 20l@thl fi l@thl fiH

t10 2»@santepubliquefrance fr |gsantepubliquefrance fr

@santepubliquefrance fr10 2e 10 2e 10 2esantepubliquefrance fr rki de | @rki de

nnk gov huPS10 2e C10 2e 10 2erki de j
J@nnk gov hu

[5@jkLde riaiLcom j mail com J
Iglandspitali is10 2e [10 2»@nnk gov hu d |@nnk gov hu KM |@landspitali ism

^a@landspitali1is ^gg@landspitali is

J^@hsede J
gas hr~ ca v

gspkc gov lv

J^nvs£Ut
@lns etat lu B

|@hse ie 1 |ghse ie |@hse ie

10 2e@iss it |@iss it l@iss it l@iss it

@aslimnica lv J^jakcgoyJv
mvspUt J
J^Sdns^etatduy

ITil II m

l 2e nvspl lt nvspl ltH i|i|

2e @lns etat lu glns etat lu

l@lns etat lu 1 |@lns etat lu @gov mtj[ii

m mov mt iiov mt J@gov_rnt
^B@fhi no

@fhi no Bm @ pzh gov pl

J@insa min saude pt

rivm nl rivm nl |@fhi no
m Mj m

10 2«^B@fhi no j

^]@pzh gov pl

|@fhi no l@fhi no J
^B@nil gov pl

m m

101 26 @nil gov pl m m

I0 2e|ginsa min saude pt @yahoo com l@yahoo com m @cantacuzino ro
m m

@vzbb sk iyzbb sk |
|@nlzoh si

yzbb sk

B@nlzoh si Ijjg^jsciiLes^
@folkhalsomyndigheten se |

|@folkhalsomyndigheten se

@phe gov uk

|@vzbb sk3@cantacuzino ro m 0 0

nlzoh si ^^^^^J@nlzoKsi
l@isciii es isciii es10 2e 10 2e 10 2e^B@JsciiLes

^3@folkha lsomyndigheten se I0 2e@folkhalsomyndigheten se

10 2e@phe gov uk ihe gov uk ihe gov uk0 0

Onderwerp Reminder For action COVID 19 CRM @ages at

To National Coordinators Coordinating Competent Body

CC National Focal Points for Surveillance National Focal Points for Threat Detection EWRS and IHR National Focal Points for

Influenza and other respiratory diseases VPI Programme National Focal Points for Emerging and vector borne diseases EFVED

Programme National Focal Points for Microbiology

Dear National Coordinator

In respect to the communication below this is a kind reminder to nominate the operational contact points OCPs for COViD 19 for

epidemiology and microbiology in CRM

Thanks a lot to those who already processed with the nominations

We thank you for your collaboration and please do get in touch if you require any clarifications

Kind regards

Country Cooperation on behalf of
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PHE technical group

From PHE Technical Group j
Sent 14 February 2020 10 19

Subject For action COVID 19 CRM nominations

1° 2e @ecdc europa eu

To National Coordinators Coordinating Competent Body
CC National Focal Points for Surveillance National Focal Point for Threat Detection EWRS and IHR National Focal Point for

Influenza and other respiratory diseases VPI Programme National Focal Point for Emerging and vector borne diseases EFVED

Programme

Dear National Coordinators

As you are aware surveillance of COVID 19 has been implemented in TESSy and EU EEA countries are already reporting these data

We have decided to rename the disease in CRM from Novel Coronavirus 2019 nCoV to COVID 19 according to the new WHO

terminology

To improve communication with Member States on this topic we would therefore like to ask all Member States to

1 Nominate operational contact points OCPs for COVID 19 in CRM for epidemiology microbiology and TESSy and

2 Check the TESSy access rights for COVID 19 and adapt according to your preferences

Kindly note that initially access to TESSy for COVID 19 has been already automatically granted to all members of EISN and EVD

Disease Networks Also the record type in TESSy will remain named NCOV

ECDC will communicate with Member States based on these nominations We thank you for your collaboration and please do get

in touch if you require any clarifications

Kind regards

PHE technical group

^ecx5c
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu

i
Follow ECDC on

1^ etx5c
IjjpJ 2005 2020

Confidentiality Notice
If you are not the mtended recipient of tins message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 55 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LGI

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

Hook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

10 2

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant^^Q
DEB Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Gelderland Midden 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2To @rivm rill

lfflEiSB@minvws nl]l10 2e 10 2e 10 2eCc |@igj nli
10 2eFrom

Sent Sun 3 15 2020 10 06 22 AM

Subject RE COVID 19 tests in Nederland

Sun 3 15 2020 10 06 28 AMReceived

10 2eBeste

Hartelijk dank voor dit overzicht Dit is voor nu voldoende

Wij kijken zelf ook naar wat er bij ons wordt aangemeld als nieuwe test door in Nederland gevestigde fabrikanten Andere

lidstaten doen hetzelfde Verder kijken we wat er via internet wordt aangeboden Door dat op EU niveau bij elkaarte brengen
krijgen we al een aardig overzicht

Laten we contact houden wanneer nodig

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 17 09

Aan ksjigj nl

10 2e 10 2s 10 2s|@igj nl |@minvws nlCC [n

Onderwerp RE COVID 19 tests in Nederland

10 2eBeste

Hierbij de informatie tav corona testen die gebruikt worden door de opschalingslabs zoals bij ons bekend

Aantal type test

10 tc

10 1c

10 1c

10 1c10 1C

10 1c

10 1c

10 1c

Grand Total

Gaat om enzymsystemen Seegene is een kit met enzym en primers en probes en eigen software

10 2e 10 2e l g igi nlVan

Verzonden donderdag 12 maart 2020 17 12

Aan rivm nlRl

10 2e 10 2el q iRi nl @minvws nlCC

Onderwerp COVID 19 tests in Nederland
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Beste 10 2e

Zoals zojuist telefonisch besproken inventariseren we samen met andere Europese lidstaten en de Europese Commissie welke

testen in Nederland bekend dan wel in gebruik zijn voor de diag
beschikbaarheid van testen In de cc van mijn mail mijn collega

van het ministerie van VWS van wie ik jouw naam

nnct i i van COVID 19 ■

heb doorgekregen

en of we problemen ervaren met de

Idie zich ook met IVD s bezighoudt en

10X26

We zouden graag een beeld krijgen van de testen die in Nederland in gebruik zijn Het gaat om de volgende type testen

NAT PCR assays detecting Coronavirus SARS Cov 2 RNA

Immunoassays detecting Coronavirus SARS Cov 2 antigen s

Immunoassays detecting antibodies against Coronavirus SARS Cov 2 excluding rapid tests

Rapid tests detecting antibodies against Coronavirus SARS Cov 2 excluding self tests

Self tests detecting antibodies against Coronavirus SARS Cov 2 al kan ik me niet voorstellen dat die er al zijn omdat de

toelatingsprocedure daarvoor te lang duurt om nu al beschikbaar te zijn

Zijn de testen die RIVM GGD en ziekenhuizen toepassen in huis ontwikkeld

Verder de vraag of jullie weet hebben van testen die commercieel beschikbaar zijn

Hartelijk dank voor jullie tijd alvast

Met vrlendelljke groet

10 2«

10 2e

Afdeling Medische Technologie
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Stadskantoor Utrecht | Stadsplateau 1 | 3521 AZ Utrecht

Postbus 2518 | 6401 DA Heerlen

IBESI@iqi nl | 31 0 6

M 31 0 6 ■

KfUItSj1 icn m

https www igj nl

Twitter @IGJnI I Linkedln IGJ

10 2e

10 2e

Duidelijk Onafhankelijk Eerlijk

Lees over de nieuwe reqelgevina Medische Hulpmiddelen en In Vitro Diaanostiek

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indfen u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 53 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

10 2a

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment 10 2a

10 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitef

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI |
• RIVM dd |
• Erasm us MC dd

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

■ ook buiten kantooruren bereikbaar10 2«

10 2»

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Mlddem

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e l 10 2e10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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10 2e

10 2e

10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 3 12 2020 2 01 57 PM

RE nationale samenwerking op het vlak van beschikbaarheid materialen labs telecon 11mar

Thur 3 12 2020 2 01 58 PM

Gisteren is geroepen

I0 2g

Verder

Ik spreek morgen pm te horen wat zij weet van die Nationale Inkoop10 2e

Met vriendelijke groeten
10 2»10 2

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerk van Volksgezondheid
WelzijnenSpon

m

Inkoopuitvoeringscentrum IUC RIVM

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

|m 3i io s B3355MT 31 0 30| 10 2e

101 2 @rivm nlE

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 14 58

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE nationale samenwerking op het vlak van beschikbaarheid materialen labs telecon Umar

To

Weet jij welke diagnostiek middelen bv er op de lijst met nationaal in te kopen spullen staan10 00

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 18 00

Aan

CC |

10 2e 10 2» |@rivm nl

£101 20

10 2e

10 2e 10 2s 10 2e |@rivm nl

@rivm nl

Onderwerp FW nationale samenwerking op het vlak van beschikbaarheid materialen labs telecon Umar

Urgentie Hoog

LS

en ik hebben deelgenomen aan de telecon10 2S
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Korte samenvatting
• Het ging vooral over de artikelen wa^^acute tekorten dreigen

|zal genoemde brief naarj
• Heb me aangemeld voor de taskforcegroep
• Er is gevraagd te inventariseren welke platforms er gebruik^worden en welke verbruiksmaterialen daarvoor

10 2g 10 2e sturen

nodio ziin en wat daar de voorraadstatus daarvan is Zullen en ik binnen RIVM uitvraoen10 2e

10 1c

• Onder voorbehoud van nadere info over die Centrale Rationale inkoop is er vrijdag weer een telecon

Met vriendelijke groeten
10 2e

0 2e

RijksinstituutvoorVolksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Wekijnen Sport

Inkoopuitvoeringscentrum IUC RfVM

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 31]0 3jjj^^^[| M 31 0 6 10 2e

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2eFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 11 15

10 2e 10 2« 10 2e 10 2b@rivm nl |@rivm nl l@rivm nlTo

10 2e 10 2 10 2e|@rivm nl

Subject FW nationale samenwerking op het vlak van beschikbaarheid materialen labs

Importance High

@rivm nl

LS

Zie onderstaande mail vanuit UMC s over inkqflflgaafifliverking RIVM wordt hierin ook genoemd
Na kort overleg met heb ik 10 2e ook in de cc gezet10 2e en

benaderd om deel te nemen aan een telecon vandaag eind van de middag Wat mij betreft sluiten voor nu

10 2e en ik daarbij aan

Graag hoor ik de visie van het relevante RIVM lab afdeling over deze inkoopsamenwerking

Concreet lees ik

asap een taskforce onder OMT te creeren met inkoopadviseurs en inhoudsdeskundige die landelijk de contacten

gaan onderhouden met de cruciate leveranciers zijn er max 20 RIVM en NVZ zullen daarin ook moeten

participeren
Wil RIVM hier een rol in nemen
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Zo ja op welke wijze

Daarnaast dienen de beschikbare materialen voor Nederland dient een lijst te komen van de producten die in

scope zijn op een centrale locatie aangeleverd te worden van waaruit vervolgens de verdeling gaat plaatsvinden
Onafhankelijk partij RIVM zal zorg moet dragen voor de verdeling

Ook hier Wil RIVM hier een rol in nemen

Zo ja op welke wijze

Actie eenieder opvragen intern wat de kritische labproducten zijn en wat de voorraadstanden zijn
Doet RIVM mee zo ja hoe organiseren we dit

En andere reacties zijn ook welkom

Met vriendelijke groeten
O0| » 10 2e

10 2e

Ri jksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie von Volitsgezondheid
Welzijn en Sport

m

Inkoopuitvoeringscentrum IUC RIVM

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 I 3720 BA | Bilthoven

10 2e10 2eT 31 0 30 M 31 0 6

10 2e l@rivm nlE

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2« l@radboudumc nl 10 2e @radboudumc nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 20

I0 2e 10 2e |@rivm nl

Subject nationale samenwerking op hetvlakvan beschikbaarheid materialen labs

Importance High

To

10 2eGeachte heer^
Ik heb je contactgegevens doorgekregen van

met a lie labinkopers van de UMC s en

Onderstaand een kort verslag van een telcon die gisteren is gevoerd

^Beschikbaarheid labmaterialen is in het gedrang
Maximale nationale samenwerking op het vlak van beschikbaarheid materialen labs is dan ook cruciaal voor de continuering van

diagnostiek en daarmee zorg Dit gaat dan ook verder dan de 8 UMC s

Graag nodig ik je dan ook uit om aan te sluiten bij de telcon van vandaag om 16 30 om huidige stand van zaken te bespreken Sta je
hier open voor

10 2e

10 2e 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

H 10 2e

rad bouclumc nl

T 02‘
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Radboud universitair medisch centrum

Servicebedrijf Productgroep Inkoop Supply Chain

Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 251

F C Donderslaan 2 route 251

www radboudumc nl

Aanwezig 10| 2e

Wist u dat vanafl augustus 2018 hetnieuwe inkoopbeleid van kracht is Benieuwd hoe u zelfkunt inkopen
De Inkoop Toolbox iegt uit wear u rekening mee moet houden Check de vernieuwde intranetpaaina Inkocp Supply Chain

® SAVE PAPER THINK BEFORE YOU PRINT

10 2eVan

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 19 03

Aan 10 2e0 2® 10 2e@ lumc nl

[^amsTemamumc nl |

@lumc nl

l@mumc nb

l@amsterdamumc nlM m

10 2e 10 2e I10 2»Qj10 2S

10 2S

10 2« fi

10 2e

J@erasmusmc nl

m

10 2e@amsterdamnmr nl^» liimr nl |
@erasmusmc nl I0 2a fUm

10 2e

10 2ej@erasmusmc nl

@lumc nl

[PI

10 2e

rpBIBBRBSBHEnH io 2«

10 2b H

@lumc nl gradboudumc nl

@umcutrecht nl

m M

i0 2e 10 2el@umcutrecht nl |
10 2eSlfS umcutrecht nl @umcg n10 2s

n II n iudumc nl

Onderwerp Verslag afstemming inkopers labs en NVMM

Urgentie Hoog

Goedenavond

Bijgaand een kort verslag van onze telcon van 16 30 Bij deze telcon waren alle UMC s vertegenwoordigd

aangeslotenl
Aanleiding van telcon was dat we als inkopers lab binnen de UMC s zoekende waren naar de feiten over de huidige urgentie op

beschikbaarheid Daarnaast was onduidelijk welke acties er landelijk waren uitgezet en wie de spelers daarin waren

10 2e was

10 2e

Gezamenlijk belang NFU NVZ RIVM VWS is dat we ervoor zorgen dat de reguliere diagnostiek op de labs niet in het gedrang

komt Daarbij is samenwerking en deling info cruciaal Wie in de lead is maakt niets uit als we het samen maar voor elkaar krijgen

I0 2e |s lid van het Outbreak Management Team Het Outbreak ManagementTeam of OMT is een Nederlands adviesorgaan

dat de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport adviseert over de bestrijding van een epidemie Het team bestaat uit

deskundigen op het gebied van infectieziekten en gezondheidszorg Een advies voor de minister is afgelopen dagen samengesteld
Kern van de boodschap luidt dat er een urgent probleem is en dat de continuiteit van de reguliere diagnostiek in de labs in het

gedrang is door een tekort aan materialen

Directe actie is dan ook noodzakelijk In het advies zijn een aantal noodzakelijke acties opgenomen die als doel hebben om de

beschikbaarheid te vergroten en te borgen Voornaamste zijn directe reallocatie van alle beschikbare voorraden in Nederland

waarbij de zorg de hoogste prioriteit krijgt Een voorbeeld is dat er op verschillende universiteiten bv Wageningen veel Magna

Pure 96 systemen staan van Roche Machines die cruciaal zijn voor de reguliere diagnostiek Op de cardridges is een groot tekort

Deze zouden ter beschikking moeten komen van de zorg Daarnaast is in advies opgenomen dat er een verdelingsstrategie moet

komen Dit dient te zijn op basis van gemiddeld verbruik totaal ipv alleen op de huidige SARS Covidl9 diagnostiek

In telcon is vervolgens besproken dat het wijsheid is om asap een taskforce onder OMT te creeren met inkoopadviseurs en

inhoudsdeskundige die landelijk de contacten gaan onderhouden met de cruciale leveranciers zijn er max 20 In koppels dienen

deze contacten onderhouden te worden ivm borging continuiteit Immers deze situatie kan langere tijd gaan duren en dan mag het

contact niet afhankelijk zijn van een persoon Vanuit de UMC s kan daar capaciteit voor vrijgemaakt worden RIVM en NVZ zullen

daarin ook moeten participeren

Doel is per leverancier een eenduidig beeld creeren qua beschikbare aantallen en toezeggingen levering continuiteit met de

bijbehorende tijdslijnen Deze info wordt dan vervolgens beschikbaar gesteld aan alle laboratoria

Daarnaast dienen de beschikbare materialen voor Nederland dient een lijst te komen van de producten die in scope zijn op een

centrale locatie aangeleverd te worden van waaruit vervolgens de verdeling gaat plaatsvinden Aan de voorkant wel gezamenlijk

optrekken maar de distributie vervolgens houden zoals die nu is gaat niet werken Op basis van verbruik gegevens en het continu

doorgeven van actuele voorraadposities kunnen beschikbare middelen ter beschikking worden gesteld aan de laboratoria Verbruik
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2019 geeft daarbij een goed referentiekader Onafhankelijk partij RIVM zal zorg moet dragen voor de verdeling

Actiepunten
• Actie Doorzetten concept advies aan deelnemers Telcon

• Actie eenieder Reacties advies mailen naar^
• Actie eenieder opvragen intern wat de kritische labproducten zijn en wat de voorraadstanden zijn

reeren bestand ten behoeve van totaaloverzicht voorraadstanden over de huizen heen

eacties umc s gebundeld terugkoppelen aan

Jieuwe telcon inplannen op woensdag 11 3 om 16 30 17 00 tbv maken vervolgafspraken zoals werkelijk

opzetten taskforce en keuze inrichting
• Actie ^^^^Jiontactgegevens mailen naar^j
• Actieen NVZ inkopers uitnodigen bij telcon van 11 3

• Actie

• Actie

• Actie

10 2e10 2e

Tot morgen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»T 024

Radboud universitair medisch centrum

Servicebedrijf Productgroep Inkoop Supply Chain

Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 251

F C Donderslaan 2 route 251

www radboudumc nl

Aanwezid 10 2e

Wist u dat vanaf1 augustus 2018 het nieuwe inkoopbe eicf van kracht is Benieuwd hoe u ze fkunt inkopen
De Inkoop Todbox legt uit mar u rekening mee moet houden Check de vernieuwde intanetpagina Inkocp Supply Chain

■® SAVE PAPER THINK BEFORE YOU PRINT

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Aan dit berichten de bijlagen kunnen geen rechten worden

ontleend Heeft u deze e mail onbedoeld ontvangen Dan verzoeken wij u hette vernietigen en de afzender te informeren

Openbaar maken kopieren en verspreiden van deze e mail of informatie uit deze e mail is alleen toegestaan met voorafgaande

schrifteiijke toestemming van de afzender Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister
onder nummer 41055629

The content of this message is intended solely for the addressee No rights can be derived from this message or its attachments If

you are not the intended recipient we kindly request you to delete the message and inform the sender It is strictly prohibited to

disclose copy or distribute this email or the information inside it without a written consent from the sender Radboud university
medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 59 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVMdd

• Erasmus MC

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoonuren bereikbaar10 2e

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant GGD Gelderland Midden 10 2e Clb RIVM10 2e2e W

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 10 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel ^3als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in

alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

Inmiddels is er in zeer

10 2a en

10 2a

transmissie zijn

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

1C 2a

10 00
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1Q 1c

10 2e

10 2e 10 2e
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10 1c

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespecificeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC
I

ook buiten kantoomren bereikbaar

10k buiten kantoomren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| Erasmus MC

Clb RIVM

GGD Gelderland Midden Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 26 10 2e

10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 54 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVMdd

• Erasm us MC

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2s

10 2e

t0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM

GGD Hart voor Braban^^^^j^BlilSS Clb

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BD

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM

Gelderland Middem

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10X29

RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 40 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

d0 2g
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10 2g

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM IDS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd

• Erasm us MC

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Middeni 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e1Q 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2sU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 05 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI j
• RIVM dd

• Erasm us MC

10 291 ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

I0 2e

I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2b ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM

Midden^^^^^BQS^H GGD Hart voor Brabant

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2b

[10 2e | 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 52 PM

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

1Q 1C

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Toxic

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

• RIVMdd 10 2e

• Erasmus MC dd 10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 59 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij 10 2e

10 2e

• Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 10 2e

10 2«

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVMddl

• Erasmus MC dd

jook buiten kantooruren bereikbaar

iok buiten kantooruren bereikbaar

10» 2e

10 2e

10 2s

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Middeni 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

10 2e @rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|10 2« 10 2»To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 39 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

10 2a I0 2amet importgevallen uit

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast

Gezien de ontwikkel ingen in in Nederland en

10 2a

zijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide10 2a

transmissie Naast 10 2a

t0 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transm issie zijn 10 2a

10 2a

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen 10 2a

Hieris echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

10 2e

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaqnostiekalqoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

• RIVMdd 10 2e

Erasm us MC dd
10 2e

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

Thur 4 2 2020 10 05 48 AM

RE afval en linnengoed
Thur 4 2 2020 10 05 48 AM

Ja stom

Zie hem nu ik doe het

10 2e 10 2» @rivm nlVan

Verzonden donderdag2 april 2020 12 05

Aan

Onderwerp RE afval en linnengoed

10 2e B 10 2e |@rivm nl

Ik heb toch een bijlage meegestuurd

10 2e B 10 2e 5 rivm nlVan

Verzonden donderdag2 april 2020 12 03

Aan

Onderwerp RE afval en linnengoed

10 2e 10 2« k2 rivm nl

Die heb ik gisteren mondeling met hem besproken
Van die ontheffing natuurlijk niet want dat wist ik niet maar wij hadden hetzelfde bedacht

Misschien die ontheffing nog toe sturen zou mooie service zijn wil ik wel doen als je hem even doorstuurt

Groet ^

10 2s 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 11 57

l@rivm nl

Onderwerp FW afval en linnengoed

1 0 2g B t0 2«Aan

Hi ik weet niet of er nog een antwoord moet naar^^^ GGD Twente Gr 10 2e

10 2eVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 11 56

10 2e l@rivm nlCC

Onderwerp FW afval en linnengoed

Reactie naar vraagsteller
Er is een ontheffing uitgegaan door ILT wat samengevat er op neer komt dat afval mits droog zoals pbm
vervoerd mag worden in afgesloten zakken en hoeft dus niet in speciale UN containers Let wel het gaat dus niet

om diagnostisch materiaal etc Ik zou dit advies alleen geven buiten de muren van de ziekenhuizen dus

zorginstellingen en GGD en

10 2e 10 2e ka3rivm nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 11 10

Aan 10 2e I0 2erivm nl I 53 rivm nlw

10 2e 53rivm nlCC m

Onderwerp FW afval en linnengoed

Hoi 10 2e

Kunnen jullie hier naar kijken
Met dank en vriendelijke groet
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From lchv ^0 3rivmjT]
Sent woensdag 1 april 2020 10 31

10 2s 10 2e l@rivm nlTo

Subject FW afval en linnengoed

Beste 10 2»

Weet jij of er nog gewerkt wordt aan een protocol afvalverwerking in de diverse zorglocaties
Deze vraag stel ik n a v een mail helemaal onderaan vanuit het Wilhelmina zh in Assen

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 10 29

Aan Ichv ^B@rivm nl

Onderwerp RE afval en linnengoed

10 2» 10 2» S rivm nl

Hoi 10 2e

Ik heb inderdaad wel wat voorbij zien komen ik geloof dat

niks meer gehoord over een protocol Misschien bij^^^navragen
daarmee bezig was Maar ik hebI0 2e

Groeties

10 2»

Van Ichv ^^@rivm nl

Verzonden woensdag 1 april 2020 10 13

|@rivm nl10 2b 10 2e 10 2e 10 2e @rivm nlAan

Onderwerp FW afval en linnengoed

Hoi 10 2e

Zie graag onderstaande mail 13 maart behandelde^^^een soort gelijke mail hij zei dat er binnen het RIVM

mensen bezig zijn met het beleid rondom afval Daar was hij in afwachting van betreft

Crioscasus 25581

En casus 25574

Alle materiaal van een besmet persoon moet afgevoerd worden in blauwe tonnen zoals ook gemeld in de concept NVMM leidraad

die vandaag ontvangen is door de LCI

Afvoer van afval en linnengoed
• Voor de afvoer en verwerking van afval en linnengoed gelden de reguliere hygiene maatregelen en bijpassende instructies van de

schoonmaak en facilitaire medewerkers

Let op restricties tgv meldingsplichtige ziekte Groep A zoals afval uit patientenkamer als SZA UN3291 afvoeren Volg voor nieuwe

informatie hierover Labinf@ct RIVM

Mogelijk is deze leidraad nog niet vastgesteld verspreid onder de microbiologen

Er wordt op de LCI gewerkt aan een werkbaar en veilig beleid voor afvalverwerking Zo snel als dit beschikbaar is wordt dit gedeeld
met de belanghebbenden

Weten jullie of er nog iets in ontwikkeling is qua afvalverwerking op zorglocaties

Groeten

Van LCI ^@riv m nl

Verzonden woensdag 1 april 2020 07 58

Aan Ichv ^Btgnyrn Q|
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Onderwerp FW afval en linnengoed

Groet

10 2e 10 2eFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 20 41

To LCI

Subject afval en linnengoed

|@WZA NL

Beste meiisen

In de labinf@ct nimmier 27 stond de opdracht dat afval dat ontstaat bij klinische verpleging van patienten met COVID 19

afgevoerd moet worden volgens UN 3291 P651 in de gebmikelijke vaten In de LCI richtlijn staat nog steeds vermeldt

voor de afvoer en verwerking van afval en linnengoed gelden de reguliere hygienemaatregelen en bijpassende instructies

van de schoomnaak en facilitaire medewerkers Hier staat niets over UN3291 of P651

Als je de labinf@ct gemist hebt enje voigt de LCI richtlijn doe je Let dus met goed

Ik hoor van collega s om mij been dat er verschillend mee omgegaan wordt

Kan eea in de richtlijn aangepast worden Of is de infonnatie nit de inf@ct acliterliaald Er ontstaat een flink tekoit aan

WIVA vaten om het afval in te verzamelen

Graag hoor ik van u

Met vnendelijke groet

10 2e

Deskimdige Infectiepreventie

Wilhelmina Ziekeiiliuis Assen

Aanwezig 10 2»

10 2e @wza nl

10 2»

Denk aan het milieu voor u besluit deze e mail te printen
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{1To isjsweert nl]

@rivm nl]Cc

From

Sent

Subject
Received

m

Wed 3 11 2020 3 18 05 PM

RE stroomschema Coronavirus medewerkers en specialisten
Wed 3 11 2020 3 18 11 PM

In antwoord op uw vraag de meldplicht geldt al bij de verdenking dus al voor de test Zie LCI richtlijn COVID 19 voor de

casusdefintie van een verdachtgeval Bedankt voor het schema Ik ga er eens naar kijken

Hartelijke groet

GCfe10 2e

Arts Infectieziektebestrijding KNMG en arts Maatschappij en Gezondheid i o

big
limbing Naord

10 2e

Bezoekadres Drie Decembersingel 50

5921 AC Venlo Blerick

Postbus 1150

5900 BD Venlo

T 31

10 2e31

Postadres 31

werkM

10 2e @vrln nlE

W www ggdlimburgnoord nl

wilighcdsii1 xiOSiDMDHL

|@sjgweert nl]Van

Verzonden woensdaq 11 maart 2020 15 35

10 2s 10 2b

10 2eAan

Onderwerp stroomschema Coronavirus medewerkers en specialisten

Beste mw 10X2e

Zoals telefonisch afgesproken mail ik u het stroomschema Coronavirus medewerkers en specialisten
In het OMT overleg is afgesproken om dit beleid te continueren tot morgenmiddag

Nog een aanvullende vraag

U zei vanochtend dat er een meldplicht was naar de LCI indien een medewerker wordt gescreend die in Noord ltalie of in de regio

Heinsberg is geweest

Geldt deze meldplicht alleen wanneer betrokken medewerker positief is gescreend

GR

10 2e

SJG Weert

10 2e

10 2e l asigweert nl
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^^@ggdru
nl [ QjSSHTo @ggdru nl]

From

Sent

Subject
Received

Tue 3 17 2020 9 10 06 AM

FW COVID19 aanvullende vragen suggesties
Tue 3 17 2020 9 10 06 AM

10 2SBeste

Ad 1 al via Communicatie laten natrekken bij Infopunt Graag verwijzen naar de standaard antwoorden over testen

Niet doorverwijzen naar GGD en

Ad 2 GGD en kunnen gewoon zelf aanpassen

web redactie EEEElkijken naartekst

Ad 3 als signaal doorgezet naarlEEHEBlTRACI

brieven zijn voorbeeld aanpassing is natuurlijk prima @10 2e

Hoop dat je hier verder mee kunt andere ontwikkelingen hoor je vast later

Groet

10 2e

I0 2e

Landeliike Coordinate InfectieziektebestriidinR LCD

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

W www lci rivm nl

T 030 4

A Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2b

Aanwezig 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e10 2e

Dubbel

10 2e
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Dubbel
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10 2e

1° 2e

10 2b I 2bTo @rivm nl] |@rivm nl]
10 2eCc grivm nl]

From

Sent

Subject
Received

LCI Voorwacht

Tue 3 17 2020 8 55 55 AM

FW COVID19 aanvullende vragen suggesties
Tue 3 17 2020 8 55 55 AM

Hoi 10 2e

Al als signaal doorgezet naar RAC10 2e

Ad 1 al via Ronald laten natrekken bij Infopunt Graag verwijzen naar de standaard antwoorden over testen

Ad 2 GGD en kunnen gewoon zelf aanpassen

Ad 3 signaal voor

@ jij over brieven op website

10 2e

Zal ditook terug koppelen aan GGD

10 2e 10 2e |@ggdru nlVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 16 44

Aan LCI Voorwacht k®rivm nl

@ggdru nl

Onderwerp COVID19 aanvullende vragen suggesties

I0 2eCC

Beste collega s

Via de mail wil ik graag een paar niet urgente signalen doorgeven
1 Er melden zich veel mensen bij de GGD voor een verklaring dat zij niet besmet zijn met COVID19 en naar

een ander land mogen vliegen Het verhaal is dat zij door de landelijke infolijn verwezen worden naar de GGD

Indien dit klopt dit graag bijsturen wij kunnen dit soort verklaringen ook niet geven dan zou je ze allemaal

moeten testen en dat valt niet binnen de indicaties

2 In de brief voor gezinscontacten staat de volgende zin opgenomen Houd uw gezondheid goed in de gaten en blijf

thuis Doe dit tot 14 dagen nadat het gezinslid thuis in isolatie is gegaon

Dit wekt verwarring op Mensen denken dat thuis in isolatie gaan betekent dat het gezin binnen blijft niet dat

de indexpatient zich ook nog binnen huis isoleert van de anderen De formulering uit de vorige brief was

helderder isolatie van het gezin tot 14 dagen nadat de patient klachtenvrij is Kan dit weer terug gewijzigd
worden In het enkele geval dat thuisisolatie wel goed gegaan is melden patienten zich vanzelf wel met de

vraag of de quarantaine opgeheven kan worden

3 Een dierenarts van de NVWA nam contact op met de suggestie om het lab van de GD in te schakelen

Blijkbaar zou de GGD nog heel veel capaciteit hebben om testen te verwerken Misschien iets om achteraan te

gaan

Tot zover ik hoor graag de reactie

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

GGD reqio Utrecht

T 030 J
M 06 1

10 2i

10 2f

GGD reaio Utrecht e mail disclaimer

n ora
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 27 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 J

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2ebuiten kantooruren 010J10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor RmbantIU ItS9l

DEB Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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GGD Gelderland Midden^^^Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 38 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 1 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

• RIVM dd viroloog tel 030 10 2«

10 2e0 2e buiten kantooruren 01 Oj

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant ^^
Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

MiddenUtBBI 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

IOX2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 05 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e10 2e buiten kantooruren 010 |

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Braban^^^ Toos Waegemaekers GGD Gelderland MiddenB l

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 15 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 1

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01

10 2e

10 2e

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabantj^^^
Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden^^^ |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 01 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog tel 030 I

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

I0 2e

10» 2e

10 2ebuiten kantooruren 010JI0 [2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant^^H

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland MidderfBMtiBi

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2S @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 56 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 I
• RIVM dd viroloog tel 030j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

t0 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden ^ 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

1Q 2bU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 18 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2a | buiten kantooruren 010J I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden^^^ 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2S @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 51 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment 10 2a

10 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 1

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

buiten kantooruren 010] 10 2e1° 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden^^^

0 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 50 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel^^Jals gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in^^^Jen
alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

Inmiddels is er in zeer

10 2aj

transmissie zijn

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

t0 2a

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van ^^^ los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

10 1e zoals het RIVM nu verstrekt in

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

buiten kantooruren 010]10 2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden^^g

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2» @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 18 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

I0 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010J 10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden I

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e l 10 2e

cib RivM RBiaaClb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 07 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

ook buiten kantoomren bereikbaar

{ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 01 Ol io 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor BrabantItoieai

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden^

10 2e

10 2« Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10X26 @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 16 14 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel 10 2a |nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Moord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast

feijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

10 2a

10 2a

transmissie Naast betreft dit ookl 0 2aI0 2a

10 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transm issie zijn 10 2a

10 2a

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen 10 2a

Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaqnostiekalqoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 j
• RIVM dd viroloog tel 030 I

Ifookbuiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

jbuiten kantooruren 010^

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 21 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant y

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

MiddengjggJ

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e @rivm nl
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LOTC cluster gezondheid en zorg overzicht Laatste actualisatie 20200330 22 00

Beeld en nieuwe ontwikkelingen in het kort

Volgend overleg 31 03 14 00 uur

30 03

Scenario s vanuit LNAZ zijn gedeeld met RIVM en minister Daaruit blijkt duidelijk dat het nodig is om nog verder op te schalen De scenario s worden nu

geschikt gemaakt om extern te delen

Maandag OMT BAO LOCCen Veiligheidsberaad Dinsdag ICCB en MCCB

Continuiteit van zorg vraag waar moet regie liggen om goed in beeld te brengen LCPS intramurale zorgcapacieit vooralsnog ziekenhuizen DPG regionale
extramurale zorgcapaciteit Vraag voor positionering HA ELV hierin wie zorgt voor sturingsinformatie regionaal in ROAZ

Anticiperen op scenario dat zorg gaat overlopen in regio s of landelijk

27 03

LCPS is operationeel De druk in Brabant en Limburg is groot in de rest van Nederland groeiend Ziekenhuiscapaciteit wordt dagelijks regionaal

geinventariseerd inclusief verwachte toestroom Op basis van die beelden worden patienten overgeplaatst Wanneer de druk groter wordt voIgt landelijke

regie op de afname van kwaliteit van zorg Beroepsgroepen worden voor een deel NVIC FMS al meegenomen in gesprekken hierover uit te breiden met

KNMG

De meest reele scenarios wijzen er op dat zkh en verpleegafd het in totaal niet aan kunnen er is behoefte aan uitbreiding zorgcapaciteit voor low care

Medium en high care blijft in het ziekenhuizen

In brief van minister aan TK staat al dat regio s Veiligheids GHOR in samenwerking met ROAZ dit gaan oppakken
LNAZ is met koepel VV T in gesprek meete nemen in regionale codrdinatie

Bij alle partners komen veel aanbiedingen binnen gericht op low care het LOTC gaat bundelen mailadres voIgt nog en doet voorstel hoe regio s over de

gegevens kunnen beschikken LOTC kan vanuit die positie ook signaleren en waar mogelijk acteren op tekorten in het totaal

Wie signaleert of er totaal tekort is ook via LOTC

LOTC houdt landelijk geneeskundig beeld LGB bij Uitgangspunt voor ophalen van informatie blijft om zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten en

dubbelingen te voorkomen In het LGB komen ontwikkelingen op gebied van zorgcapaciteit in de reguliere zorg bovenregionale informatie en de stand van

zaken in de ontwikkeling van extra low care zorgcapaciteit
RIVM zal informatie over verloop van de epidemie op de website plaatsen gewerkt wordt aan een interactief deel Daarnaast is er in media veel aandacht

voor het testbeleid

Vanuit VWS wordt gestuurd om alle cijfers naar media op hetzelfde moment te communiceren

Genoemde link in overleg

https databronnencovidl9 nl



374672

ACHES WIE STAND VAN ZAKEN

ALGEMEEN

Terugkoppeling en samenvatting LOTC g z 1703 gereedEL

Overzicht contactgegevens 1803 gereedEL

Check naam trekker cluster 1903 gereedEL

Afstemming met LNAZ VWS RIVM over deelname in

cluster

1803 LNAZ gereed RIVM gereed LNAZ gereedMKr

1803 gereed App groep kern en flexibele schil op verzoekApp groep starten EL

Overzicht juridische bevoegdheden gezondheid en zorg 1703 gereed Presentatie ligt bij RIJ wordt gedeeld met clustermanagersEL MKr

Bevestigen vaste deelnemers wanneer account LCMS werkt

NRK verzoekt om account

Aansluiting VVT sector en andere care organisaties ROAZ hebben opdracht gekregen van VWS om VVT sector aan te haken is

gerealiseerd Nog geen overzicht andere organisaties LNAZ heeft contact met

gehandicaptenzorg NL verder via GHOR regio s

LNAZ

Netwerkkaart opstellen Koppeling cluster beleid en bestuurLOTC

Rijksbrede project en overlegorganisatie delen

documenten en thema s

WS

Acht wacht buc

10 2e
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INFORMATIE

Bijdragen geneeskundig beeld Aanvullingen op landelijk geneeskundig beeld nodig van vaste kern cluster GZ

in concrete vragen voorleggen Informatie in twee hoofddelen outbreak en

zorgcapaciteit Dagelijkse info van RIVM en behoefte aan duiding Overzicht

van gevraagde data ligt bij RIVM deel is beschikbaar Maatschappelijk national

kompas wordt gedeeld RIVM

Uitvragen van informatie aan zorginstellingen en GHOR op elkaar afstemmen

LOTC RIVM

Zie hieronderOverzicht capaciteit incl 1C LNAZ

Overzicht corona patienten Link met informatie over opnamecapaciteit gedeeld

https www stichting nice nl openbaar deel en inlog deel

Daarnaast overzicht op Zorg capaciteit nl inlog bij ROAZ en LNAZ

Dagelijks rapport naar LOTC GZ duiden van cijfers

Brief van VWS onderweg voor verplichte invulling

LNAZ

Indicatoren Rijksdashboard nagaan wat koppeling is met LCMS LQCC LOTCDashboard VWS

Wordt vandaag gedeeld met VR LOTC ontvangt ookSitrap VWS

VWS EL MKrInzicht effecten maatregelen zorg Met keuzes en besluiten op continueren spoedzorg en corona is een deel van

de toegang tot zorg geblokkeerd Effecten daarvan op 2 4 8 12 weken in beeld

brengen Sluiting VV voor bezoekers risico voor inzet mantelzorg en

versterking eenzaamheid

Scenario uitwerkingen Scenario uitwerking LNAZ gereed gedeeld met VWS en RIVM VWS ter

beschikking stellen aan LOTC Uitbreiding naar bredere analyse zorgcapaciteit

Scenario uitwerking LOTC gereed multidisciplinair

RIVM LNAZ

LOTC VWS

Scenario data Italie Spanje Voor doorvertaling schaarste en behoefte aan zorg gebruik maken van data uit

Italie en Spanje Mogelijk al gebruikt door Gupta RIVM ECDC NRK

internationaal netwerk

LNAZ NRK

RIVM

Bundeling informatiestromen VWS koepels RIVM Onderdeel maken van landelijk geneeskundig beeld Links naar al gebundelde
informatiekanalen RIVM Rijksoverheid

LOTC

Richtlijnen voor niet medici vb reanimatie check

voor brandweer en politie

Toets op impact van nieuwe richtlijnen voor niet medici wel hulpdiensten

Vooraf afstemming of advies implementatie mogelijk via LOTC

NRK

RIVM VWS
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ZORGCAPACITEIT

Aanbod menskracht en instrumentarium Aanbod vanuit de veterinaire sector

VWS matcht vraag en aanbod directie curatieve zorg projecgroep 1C

vws

Overzicht psychosociale zorg zorgpersoneel Rapid needs assessment vragen uitzetten bij koepels via cluster gezondheid en

zorg van LOTC

RIVM FZ

Uitwerken voorstel landelijke aanpak zorgcontinu fteit Verzoek van LNAZ LOTC afstemming over vorm landelijke inrichting en lijn van

besluitvorming voorstel in LOCC

LOTC

Aanbod extra locaties uitbreiding zorgcapaciteit Overzicht van aanbod bundelen kwalitatieve selectie Op basis van verzoeken

matchen vraag en aanbod

LOTC

Aanbod NRK extra ambu s incl personeel geschiktvoor

vervoer met beademing

Overzicht van aanbod Uitwerking voorstel uitbreiding zorgcapaciteit Mogelijk

bruikbaar in coordinatie patientenspreiding NRK contactpersoon doorgeven
aan LNAZ In uitvoering mogelijk aandacht voor communicatie inzet

professionals als vrijwilligers tov grote druk op professionals in instellingen
Voor patienten low care nog extra vervoerscapaciteit beschikbaar afstemming

tussen LNAZen NRK

LOTC

Inzicht lijn met andere zorgpartijen gehandicapten

geestelijke gezondheidszorg {verschilt per ROAZ

Overzicht met welke koepels contact isLNAZ

FMS NVIC bottom up VWS IGJ

Contact daarover tot stand brengen tussen KNMG

Gelijke keuzes binnen zorgsector
10 {2e

10 2S 10 2e

Opdracht coordinatie patientenspreiding Uitvoering door coordinatiecentrum LCPS met hulp van Defensie operationeel

Geldt ook voor spreiding IC en ziekenhuispatienten Sprake van een

informatiecoordinator per ROAZ

LNAZ

Overledenen Logistiek proces inrichtenLOTC

Advisering bijzondere opvanglocaties Voorbeelden zorghotels en opvang dak en thuislozenRIVM

Ondersteunen zorgprofessionals Initiatieven voor ondersteuning van zorgpersoneelLOTC

Toezicht monitoring signalering proces coordinatie

patientenspreiding

Opdracht LOCC gaat langs bij EMCLOTC 10 2e

Signaal hoge kostprijs inhuur personeel financiele

gevolgen zorginstellingen

VWS

PBM

Beveiliging opslag en transport PBIN Landelijke distributiecentrum beveiligd door Defensie Over transport heeft

landelijk coordinator vraag neergelegd bij LOCC N

LOCC
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GGDGHORProcesinformatie Overzicht wat al gaande is en wat daarover gecommuniceerd is naar welke

doelgroepen Overzicht stand van zaken knelpunten
VWS deelt informatie over prioritering

vws

Hand reiki ngen richtlijnen Richtlijn voor gebruik PBM in verschillende situaties is voor de zorgsector

beschikbaar

RIVM

Publieksinformatie uitleg keuzes in toedeling PBM wordt opgepakt in Nationaal

Kernteam Communicatie NKC Daarnaast inzetten op extra communicatie om

onrust over gebruik pbm in zorgsector te dempen

Communicatie VWS

Inkoop Hoogste prioriteit landelijk consortiumVWS

Aanbod Vanuit verschillende partijen wordt aanbod van PBM gedaan VWS bewaakt

kwaliteit van inkoop Rol NRK om in te zamelen van particuliere initatieven

vandaag in media verloopt goed Contactpersoon via landelijk codrdinatiepunt

PBM om materiaal op te halen voor verdeling gereed Kwaliteitscontrole op

binnengekomen materialen

Aanbieden materialen aan VWS 27 03

VWS

Hergebruik maskers Procesafspraak nodig voor innovatiesVWS

Contactgegevens

I Mail TelefoonNaam Organisatie

IT 10 ge10 2e

10 2e

10 2e

1 Q 2e

10 2e

10 2e

10 2e I

10 2»|@vru nlLOTC 06

info@eclecta nlGGD GHOR NL 0 n«i

P i
10l 2e

10 2S

10 2e

10 2e

10 2e

@ifv nlLOTC 06

M@ ifv nlLOTC 06|

@minvws nlVWS

@lnaz nlLNAZ

LNAZ @lnaz nl 06

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

5 rivm nlRIVM

RIVM

0«

m

@ rivm nl 0

Flexibele schil
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Mail TelefoonNaam Qrganisatie

GGD GHOR VWS Ml@ggdghor nl

^H@ggdghor nl

ggdghor nl

PBM 08 m

sOf R5m

06 10 2e

10 2e

m

06

|@ifv nlIFV

Rode Kruis jM redcross nl Ofm

whatsappOf

IGZ

|@rivm nlRIVM Ofnazorg

l@ifv nlm LOTC Of

10 [2a|@ifv nlw LOTC M
061

j@email comu] LOTC iiii Of

m

|@ggdzhz nlLOTC 06

|@ifv nl10 2b Brw 06m
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Ŝanquin
Bloedbank

Plesmanlaan 125

Postbus 9137

1006 AC Amsterdam

www sanquin nl

Bankrekening NL21ABNA0643676953

KvK Amsterdam 41217565

24 maart 2020

2003 0240 v1 0

Mw D C Thijssen Timmer

Uw bijzondere hulp gevraagd in de strijd tegen corona

Datum

Ons kenmerk

Behandeld door

Onderwerp

Geachte heer mevrouw

Terwijl iedereen in meer of mindere mate geconfronteerd wordt met het nieuwe coronavirus willen

we juist u vragen een bijzondere bijdrage te leveren U kunt namelijk helpen bij de behandeling van

ernstig zieke coronapatienten

Waarom vragen we u Bij u is met een test vastgesteld dat u met dit coronavirus COVID 19 was

besmet Inmiddels bent u genezen Daardoor heeft uw lichaam nu antistoffen hiertegen aangemaakt

We gaan onderzoeken of uw antistoffen andere patienten kunnen helpen om hun ziekte milder te laten

verlopen Dat is heel belangrijk voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen of mensen met

longproblematiek

Daarom willen wij u vragen of u uw antistoffen zou willen doneren bij een Bloedbank bij u in de buurt

Deze donatie is veilig en heeft geen nadelige gevolgen voor uw gezondheid

Op onze website www sanquin nl coronahulp kunt u meer informatie vinden over hoe een donatie in zijn

werk gaat meer informatie over de procedure uw unieke bijdrage en wat we precies van u verlangen

Ook vindt u daar contactgegevens voor als u vragen heeft

Bent u bereid om te helpen tegen corona Meldt u zich dan aan

Aanmelden

Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op www sanquin nl coronahulp

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijzondere gift Juist in deze tijden hebben we elkaar ontzettend

hard nodig om patienten te helpen

Met vriendeliike oroet

10 2g

Daphne Thijssen Timmer

Lid Raad van Bestuur Directeur Bloedbank

Bloed is leven het Internationale Rode KruisSanquin hanteert de grondbeginselen
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 48 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2»buiten kantooruren 010 |10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant^^^
Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

MiddenBEl 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 57 PM

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 28

buiten kantooruren 010J I0 2e10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Mldden^J

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 38 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 22 14 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en



374731

vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 03o|
• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^^^

10 2e»

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant^^^
Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden ^
RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 42 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 I
• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantoomren 01

10 2«

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10X28 |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 21 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM

• Erasm us MC

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

buiten kantooruren10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^BQ^SI@dvm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2» 10 2bTo @rivm nl]
l0 2eFrom

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 2 06 05 PM

RE

Fri 3 13 2020 2 06 00 PM

Mist hier nog iets Rood is door mij aangepast

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 14 32

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject

^Preventie
Immunisatie

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar

Algemene preventive maatregelen
In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN Alleen bij ernstige

klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts

Omdat COVID 19 met name via druppels maar ook via handen deurknoppen en andere voorwerpen wordt

verspreid zullen algemene hygienemaatregelen zoals handen wassen hygiene bij het bereiden van voedsel en

dranken nies hoest hygiene et cetera nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie te beperken
Deze maatregelen zullen het krijgen van COVID 19 niet volledig kunnen voorkomen Persoonlijke

beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond neus masker zijn enkel noodzakelijk voor medewerkers

in de zorg Zie hiervoor verder Preventive maatregelen op het werkf

Handhygiene en reintging conform de richtlijn Reiniging desinfectie en sterilisatie in de openbare

gezondheidszorg
Informatie over preventieve maatregelen ten aanzien van coronavirus in afvalwater vindt u op de STOWA

website

Preventieve maatregelen op het werk

Het concept gezamenlijk advies van de NVZ en het RIVM inzake de inzet van zorgprofessionals in ziekenhuizen

tijdens een uitbraak van COVID 19 vindt u op de RIVM website

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS CoV 2 via druppels en in direct

contact biedt een FFP 1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patienten moeten

verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals bijv

bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge virusload zijn

opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij de gezondheidsmedewerker direct

betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Reiniging desinfectie en sterilisatie

Conform de richtlijn Reiniginq desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg
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10 2» 10 2bTo @rivm nl]
l0 2eFrom

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 2 42 40 PM

RE

Fri 3 13 2020 2 42 00 PM

Ik zou op basis van het document van de leidraad voor ziekenhuizen nog iets willen toevoegen nu in paars

^ Preventie

Immunisatie

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar

Algemene preventieve maatregelen
In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN Alleen bij ernstige

klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts

Omdat COVID 19 met name via druppels maar ook via handen deurknoppen en andere voorwerpen wordt

verspreid zullen algemene hygienemaatregelen zoals handen wassen hygiene bij het bereiden van voedsel en

dranken nies hoest hygiene et cetera nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie te beperken
Deze maatregelen zullen het krijgen van COVID 19 niet volledig kunnen voorkomen Persoonlijke

beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond neus masker zijn enkel noodzakelijk voor medewerkers

in de zorg Zie hiervoor verder Preventieve maatregelen op het werk

Handhygiene en reiniging conform de richtlijn Reiniging desinfectie en sterilisatie in de openbare
gezondheidszorg
Informatie over preventieve maatregelen ten aanzien van coronavirus in afvalwater vindt u op de STOWA

website

Preventieve maatregelen op het werk

Het concept gezamenlijk advies van de NVZ en het RIVM inzake de inzet van zorgprofessionals in ziekenhuizen

tijdens een uitbraak van COVID 19 vindt u op de RIVM website

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS CoV 2 via druppels en in direct

contact biedt een FFP 1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patienten moeten

verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals bijv

bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge virusload zijn

opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij de gezondheidsmedewerker direct

betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd
Patienten dienen te worden verpleegd intramuraal in een eenpersoonskamer met de deur dicht en op een intensive

care op een isolatiekamer Bij onvoldoende capaciteit is cohortering aangewezen van bekende positieve patienten

Gebruik medische hulpmiddelen patientgebonden of disposable

Reiniging desinfectie en sterilisatie

Conform de richtlijn Reiniging desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg

Specifiek voor intramurale patientenzorg gelden de volgende aanvullende adviezen

Intensivering van reiniging en desinfectie van hand en contactpunten in de patientenkamer naar tweemaal per

dag Contact oppervlakten in de onderzoeks of behandelruimte worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd
Bij ontslag uit een patientenkamer vindt er een eindreiniging en desinfectie plaats De medewerkers dragen hierbij
persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de afvoer en verwerking van afval en linnengoed gelden de reguliere hygiene maatregelen en bijpassende
instructies van de schoonmaak en facilitaire medewerkers

Maatregelen voor overleden patient

Overleden patienten worden na overlijden door medewerkers gewassen en verzorgd in persoonlijke
beschermingsmiddelen Hierna gelden geen bijzondere maatregelen meer dan de standaard hygiene maatregelen
rond een stoffelijk overschot aangezien er geen druppels of aerosolen meer worden geproduceerd Volg voor de



374765

meest actuele informatie altijd Labinf@ct
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 54 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 ^^^^ ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 j ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

d0 2e

10 2e 10 2s| buiten kantooruren 010 |

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2e l@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 28 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 1

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2»

I0 2e

buiten kantooruren 010J 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 13AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 |flj|2^

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 01 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 03o|
• RIVM dd viroloog tel 030 J

10 2b [ ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren 010 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e |@rivm nl
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t10 2aTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 3 10 2020 10 06 56 AM

RE Antw COVID overzicht 9 maart 321 cases

Tue 3 10 2020 10 06 00 AM

Ha 10 2e

Ik heb met^^Sgecheckt en die 17 staan met osiris nummer in osiris Dus dat klopt
Wat wel opvalt is dat ze dus niet onder de variabele NCOVBEROEP altijd aangevinkt staan als

gezondheidsmedewerker maar als medewerker ETZ staan onder de variabele NCOVOPSPORINGAND Jullie nemen

deze beiden mee in de telling van het aantal positieve zorgmed3ewerkers neem ik aan

Als ik nog iets kan doen laat het me weten

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2eAntonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Qj

|@rivm nl

http rivm nl

10 2e

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e

{10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2

10 2e

Dubbal
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10} 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2

10 2q 10 2e 10X29 CIQlIPe

10 2e 10X29 10 29 10X20

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10X2910 29 10 29 10 2e

10 2e

10 29

10 29 10 29 I0 2e 101 20

10 2e 10 29 10 2e10K29 0CH29

10 2e

10 29

10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 2e

10 29

10 2»

10 2e 10 2e

I0 2e

10 29

10 29 10 2s

10 2e

10K2S

10X29 10X29

1Q 2e

10X29 10 29

10 2e 10 2e

10X29 10 2s 10 2e 10 2e 10 2» 10 29

10 2e 10 29 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

10 2e|

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2»

10 2«

10 2e

10 2« 10 2« I0 2e 10X28

10 2e 10 2S 10 128lOWei lOWOel

10 2e

10 2»

10 28 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a

10 2s 10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10 2o

10 2e 10 2e

10 2S

10 2« 10 2e

Dllbbe
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 40 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding



374781

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook bulten kantoomren bereikbaar

io 2i

10 2e

10 2e 10 2e ]buiten kantooruren 010

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2cU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 05 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht



374784

Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019



374784

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 ^^^^ ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 |
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 j^^^^J

10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e |@rivm nl
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Inleiding

In de brief aan de Tweede Kamer van 31 maart 2020 meldt de minister dat hij inzet op het vergroten

van de testcapaciteitzodat een ruimer testbeleid kan worden overwogen Met name bij de groep

zorgprofessionals is testen van groot belang ook bij zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen

Door het opschalen van testcapaciteit bij de huidige Medisch Microbiologische Laboratoria MML en

door opschaling naar meer gecentraliseerde laboratoria die tot nu toe niet als MML functioneerden

kan de testcapaciteit uitgebreid worden Deze labs Sanquin 4 screeningslaboratoria die normaal

HPV diagnostiek doen en 2 veterinaire laboratoria worden momenteel ingericht met de bedoeling

op korte termijn operationeel te zijn voor HPV labs is dat 6 april as

Ook wordt bekeken watde meerwaarde is van het gebruik van sneltesten en testen gericht op het

aantonen van immuniteit serologische testen De verwachting is dat serologische testen op korte

termijn een plekgaan krijgen in het testbeleid

Rol van de GGD

In het BAO van 31 maart jl is afgesproken dat het ministerie van VWS met de GGD de organisatie van

de monsterstroom naar de nieuwe laboratoria zal opnemen

Op voorstel van de Taskforce Diagnostiek is GGD GHOR Nederland reeds door VWS gevraagd om na

te gaan of GGD en voor de COVID 19 diagnostiek in de HPV laboratoria afnamepunten kunnen

inregelen voor zorgmedewerkers met klachten

Geletop het bovenstaande verwachten we dat de minister de GGD en zal vragen om een grotere rol op

zich te nemen in het testen van zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen Dit vereistdat GGD en

centrale testfaciliteiten inrichten ten behoeve van het bemonsteren van zorgmedewerkers en de daarbij
behorende logistiek inrichten in afstemming met de laboratoria

Om de GGD en daarbij te ondersteunen steltj
landelijkteam samen

10 2e samen met GGD GHOR Nederland een

Voor de opdrachtformulering is afstemming met het ministerie van VWS en de Taskforce Diagnostiek

nodig m b t de laboratoria waar GGD en de monsters naar toe sturen Er zijn vragen over de

uitvoerbaarheid wanneer GGD en voor specifieke doelgroepen met een aantal centrale labs moeten

werken en voor overige COVID 19 diagnostiek met een ander lab

We zien de volgende opties

Voor het testen van zorgmedewerkers sturen GGD en de monsters naar de 5 HPV labs Er

wordt een bovenregionale regionale indeling gemaakt

Voor het testen van zorgmedewerkers sturen GGD en de monsters naar het lab in de regio

met de meeste capaciteit

Zorginstellingen kunnen ook zelf hun personeel testen als daarvoor een indicatie is dat

gebeurt in de Brabanste regio nu ook

Doelstelling en beoogd resultaat

GGD en voeren het landelijke testbeleid uit Daarvoor wordt het volgende gerealiseerd

Er is bij elke GGD een testfaciliteit ingericht waar zorgmedewerkers kunnen worden getest

in veel regio s wordt zorgpersoneel al getest enis er al een voroziening

Er zijn afspraken over naar welke laboratoria de GGD en de monsters toesturen

Er zijn afspraken over de volgende onderdelen

o Aanmelding en registratie van zorgmedewerkers afspraken systeem

o Bevoorrading van de GGD waaronderook PBM

i
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Monsterafname

Transport

Analyse en uitslagverwerking
Rol van de GGD bij de advisering i h k v een positieve uitslag

Communicatie

Financiering waarbij labkosten i i g via OGZ budget worden vergoed

Terugkoppeling uitslag naar zorgmedewerker en werkgever

o

o

o

o

o

o

o

Analyse UitslagverwerkingMonstername

HPV lab — LabGGD

Aanmeiding monster

papier

topicus
■HP zone

Glims

anders

Via GGD

Aanvrager opbellen AM

alles of alleen positief

Aanname monster

Registratie
RNA extractie

PCR

Autorisatie uitslag doorarts

microbioloog AM

Bemonsteren

personeel
afnamemateriaal stokken

PBM s

transportmiddelen enveloppen
etc

transport zelf

Aanvragers
HA

Verpleeghuisartsen
Verloskundigen
MO

GGZ

Thuiszorg
Gezondheidszorg
Paramedische zorg

Innovaties

gorgelen

zelfbemonstering met stok

Voorwaarden en aandachtspunten

Er is inzicht nodig in de omvang van de doelgroep wordt opgepakt door het LCI

Er is inzicht nodig in de te gebruiken afname kits voor de nieuwe laboratoria wordt

opgepakt door het RIVM Voorwaarde is dat overal dezelfde afname kits gebruikt kunnen

worden

Er is inzicht nodig in het aantal GGD en dat al een testfaciliteit heeft geschikt voor hettesten

van grote aantallen personen

Er is inzicht nodig in de benodigde extra personele capaciteit bij GGD en aandachtspunt

financiering personeelskosten los van OGZ diagnostiek

De benodigde triage om mensen te testen moet een dynamisch cyclisch geheel zijn

De voorraad aan en levering van benodigde materialen aan de labs

Teamsamenstelling en rol verdeling

Portefeuillehouder 10 2e

Overall projectleider

Deelproces IT

Deelproces Logistiek

Deelproces Inhoud

2
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Liaison Taskforce Diagnostiek
Liaison VWS LCT

Liaison RIVM

Liaison crisis team

GGDGHOR NL

Communicatie

Planning

Context

Er wordt op dit moment getest door 41 Medisch Microbiologische Laboratoria MML die

verbonden zijn aan de ziekenhuizen Zij testen nu nog onder hun reguliere testcapaciteit De

inschatting is dat zij nu gemiddeld op 50 van hun reguliere testcapaciteit testen 6 500

testen per dag en naar max 12 500 kunnen opschalen op voorwaarde dat er voldoende

levering is van reagentia en disposables en inzetbaarheid van personeel

Door opschaling naar meer gecentraliseerde laboratoria die tot nu toe niet als MML

functioneerden zoals screenings laboratoria die normaal HPV diagnostiek doen in het kader

van het baarmoederhalskanker bevolkingsonderzoek {UMCG Radboud UMC JBZ NMDL

Symbiant Sanquin Wageningen Bioveterinary Research en de Gezondheidsdienst Dieren

kan de moleculaire testcapaciteit uitgebreid worden naar schatting naar maximaal 21 000

testen per dag

VWS heeft aan het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek verzocht om de HPV

laboratoria per 6 april as operationeel te hebben voor COVID 19 diagnostiek Het RIVM is in

samenwerking met de screeningsorganisatie en de screeningslabs vijf labs verdeeld over

Nederland gestart met de voorbereidingen en heeft daarvoor een projectgroep

samengesteld Het voorstel is dat de testcapaciteit bestemd is voor medewerkers van de

eerstelijnszorg en dat de tests door de GGD worden afgenomen GGD GHOR Nederland is

door VWS gevraagd de afname door GGD en inte regelen Dit op voorstel van de Taskforce

Diagnostiek voorzitter

Het OMT heeft een voorstel voor een uitbreiding van het testbeleid opgesteld voor personen

en zorgmedewerkers met klachten passend bij een COVID 19 infectie Globaal adviseert het

OMT om het testbeleid voor zorgmedewerkers te verruimen Buiten het ziekenhuis gaat het

om de volgende sectoren eerst lijn verpleeghuis en verzorgingshuizen gehandicaptenzorg

thuiszorg instellingen voor jeugdzorg en GGZ Het testbeleid wordt verder uitgewerkt door

het LCI

Landelijke structuur

Er is een landelijke structuur ingericht het RIVM de Taskforce Diagnostiek NVMM en de

branchevereniging van leveranciers Diagned en de Speciaal Gezant van het kabinet en VWS werken

samen in de Landelijk Coordinatiestructuur Testcapaciteit LCT De opdracht van de Landelijke
Coordinatiestructuur Testcapaciteit is om de huidige testcapaciteit zo goed mogelijk in te zetten om

alternatieve mogelijkheden binnen bestaande labs te onderzoeken om de testcapaciteit uit te

breiden en om een loket in te richten om alle aanbiedingen of leads te beoordelen

VWS

3
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10 2e 10 2eProjectleider bij VWS is

opdracht en aansturing voIgt

Aanspreekpunten PG voor GGD GHOR NL zijn

5iminvws nL meer informatie over de

10 2e» 10 2eo Voor testbeleid l@minvws nl I0 2e

10 2a 10 2« |@minvws nlJo Voor testcapaciteit 10 2b

Taskforce Diagnostiek

10 2a

r
10 [2e

10 2a

10 2e

10 2»

10 2e

DiagNed

RIVM

10 2eLCI aanspreekpunt voor GGD GHOR NL is

o Uitwerking testbeleid binnen kaders OMT advies instructie aan de GGD en via de

lab inf@ctberichten

o Calculatie van de omvang van de te testen groep

Centrum voor Bevolkingsonderzoek CVB aanspreekpunt voor GGD GHOR NL is

ir is een projectgroep samengesteld
bestaande uit RIVM CVB de betreffende laboratoria en de screeningsorganisatie Q

fungeert hierin als linking pin met de Taskforce Diagnostiek
o Inrichten HPV labs

PM welke afdelingen en contactpersonen zijn betrokken

o Gebruik testkits

10 2e

10 2e @rivm nl 10 2b

10 2e

4
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Coordinatestructuur Gezondheidszorg
ICCB

mBTCB Project 1 3 LaIAO

nd

OTCB LOCC N elij

k

LOT CPG CZ LZ GMT MO

DCC

BwenL

regions a I
X

RNL

Zorgcapaciteit

Zorgcapaciteit GGD GHOR NL

Extra Personeel Overige

GGD GHO

LCPS LCH

www extra Middelencor

er

Regionlal
DefensieROAZGHOR

Trauma centrum Hi Ambulancezorg

Veiligheidsregio

3r

HuisartsenpostAcute zorg SEH Huisartsen Ambulancezorg
Lo

ka
Huisartsenpostle lijnszorg SEHHuisartsen

al

JeugdzorgGGZ2e lijnszorg curatieve zorg RevalidatieZiekenhuis

CB

Langdurige zorg Thuiszorg Geha ndicaptenVerpleeghuizen
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 16 11 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2 ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e10 2e | buiten kantooruren 010J

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 26 |@rivm nl
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LOTC cluster gezondheid en zorg overzicht Laatste actualisatie 20200330 22 00

Beeld en nieuwe ontwikkelingen in het kort

Volgend overleg 31 03 14 00 uur

31 03

VWS ontvangt veel bijstandsverzoeken uit regie s en verzoekt LOTC en GGDGHORNL om ondersteuning GGDGHOR LOTC geven aan dat een wegingskader

in de maak is

VWS heeft LNAZ LCPS geTnformeerd dat de scenario s niet mogen worden gedeeld LOTC verzoekt VWS nogmaals alle data scenario s toegankelijk te

maken zodat LOTC haar taken m b t ondersteuning van partners kan vormgeven

OMT BAO is bijeen geweest Vandaag iao iccb mccb Vanavond 19 00 persconferentie

Testcapaciteit voor COVI 19 patienten wordt uitgebreid Testmogelijkheden serologie ter indicatie van bescherming zijn in ontwikkeling Meer

duidelijkheid over 2 3 weken VWS projectleider m b t diagnostiek {incl taskforce diagnostiek is

RIVM signaleert vragen random kwetsbare groepen dak en thuislozen Dragen waar mogelijk bij aan richtlijnen
Alle deelnemers verzoeken VWS om een overzicht wie doet wat LOTC biedt aan een netwerkoverzicht te maken indien nodig
LNAZ geeft aan dat de cijfers in zorgcapaciteit nl nog niet compleet zijn en daarmee incorrect in LCMS Ziekenhuizen komen steeds beter op gang om

samen te werken en gegevens te delen Geen extra acties nodig uit dit overleg

LNAZ ontvangt vragen van organisaties voor meervoudig gehandicapten 2e thuis voor beademingsapparatuur LOTC LNAZ stemmen samen af hoe deze

verzoeken op te pakken
LNAZ informeert of het klopt dat iedere ROAZ een ico vanuit GGDGHORNL geplaatst krijgt GGDGHOR informeert LNAZ over de laatste stavaza

LOTC gaat er vanuit dat morgen na MCCB de regionale en landelijke coordinatiestructuur helder zal zijn

10 2e

30 03

Scenario s vanuit LNAZ zijn gedeeld met RIVM en minister Daaruit blijkt duidelijk dat het nodig is om nog verder op te schalen De scenario s worden nu

geschikt gemaakt om extern te delen

Maandag OMT BAO LOCC en Veiligheidsberaad Dinsdag ICCB en MCCB

Continuiteit van zorg vraag waar moet regie liggen om goed in beeld te brengen LCPS intramurale zorgcapacieit vooralsnog ziekenhuizen DPG regionale
extramurale zorgcapaciteit Vraag voor positionering HA ELV hierin wie zorgt voor sturingsinformatie regionaal in ROAZ

Anticiperen op scenario dat zorg gaat overlopen in regio s of landelijk

27 03

LCPS is operationeel De druk in Brabant en Limburg is groot in de rest van Nederland groeiend Ziekenhuiscapaciteit wordt dagelijks regionaal

geinventariseerd inclusief verwachte toestroom Op basis van die beelden worden patienten overgeplaatst Wanneer de druk groter wordt voIgt landelijke



374795

regie op de afname van kwaliteit van zorg Beroepsgroepen worden voor een deel NVIC FMS al meegenomen in gesprekken hierover uit te breiden met

KNMG

De meest reele scenarios wijzen er op dat zkh en verpleegafd het in totaal niet aan kunnen er is behoefte aan uitbreiding zorgcapaciteit voor low care

Medium en high care blijft in het ziekenhuizen

In brief van minister aan TK staat al dat regio s Veiligheids GHOR in samenwerking met ROAZ dit gaan oppakken
LNAZ is met koepel VV T in gesprek meete nemen in regionale coordinatie

Bij alle partners komen veel aanbiedingen binnen gericht op low care het LOTC gaat bundelen mailadres voIgt nog en doet voorstel hoe regio s over de

gegevens kunnen beschikken LOTC kan vanuit die positie ook signaleren en waar mogelijk acteren op tekorten in het totaal

Wie signaleert of er totaal tekort is ook via LOTC

LOTC houdt landelijk geneeskundig beeld LGB bij Uitgangspunt voor ophalen van informatie blijft om zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten en

dubbelingen te voorkomen In het LGB komen ontwikkelingen op gebied van zorgcapaciteit in de reguliere zorg bovenregionale informatie en de stand van

zaken in de ontwikkeling van extra low care zorgcapaciteit

RIVM zal informatie over verloop van de epidemie op de website plaatsen gewerkt wordt aan een interactief deel Daarnaast is er in media veel aandacht

voor het testbeleid

Vanuit VWS wordt gestuurd om alle cijfers naar media op hetzelfde moment te communiceren

Genoemde link in overleg

https databronnencovidl9 nl

ACTIES WIE STAND VAN ZAKEN

ALGEMEEN

Terugkoppeling en samenvatting LOTC g z 1703 gereedEL

Overzlcht contactgegevens 1803 reedEL

Check naam trekker cluster 1903 gereedEL

Afstemming met LIMAZ VWS RIVM over deelname in

cluster

1803 LNAZ gereed RIVM gereed LIMAZ gereedMKr

1803 gereed App groep kern en flexibele schil op verzoekApp groep starten EL

Overzicht juridische bevoegdheden gezondheid en zorg 1703 gereed Presentatie ligt bij RIJ wordt gedeeld met clustermanagersEL MKr
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Bevestigen vaste deelnemers wanneer account LCMS werkt

NRK verzoekt om account

Aansluiting VVT sector en andere care organisaties ROAZ hebben opdracht gekregen van VWS om VVT sector aan te haken is

gerealiseerd Nog geen overzicht andere organisaties LNAZ heeft contact met

gehandicaptenzorg NL verder via GHOR regio s

LNAZ

Netwerkkaart opstellen Koppeling cluster beleid en bestuurLOTC

Rijksbrede project en overlego rganisatie delen

documenten en thema s

WS

U

ffi

nj

INFORMATIE

Bijdragen geneeskundig beeld Aanvullingen op landelijk geneeskundig beeld nodig van vaste kern cluster GZ

in concrete vragen voorleggen Informatie in twee hoofddelen outbreak en

zorgcapaciteit Dagelijkse info van RIVM en behoefte aan duiding Overzicht

van gevraagde data ligt bij RIVM deel is beschikbaar Maatschappelijk national

kompas wordt gedeeld RIVM

Uitvragen van informatie aan zorginstellingen en GHOR op elkaar afstemmen

LOTC RIVM

Zie hieronderOverzicht capaciteit incl 1C LNAZ

Overzicht corona patienten Link met informatie over opnamecapaciteit gedeeld

https www stichting nice nl openbaar deel en inlog deel

Daarnaast overzicht op Zorg capaciteit nl inlog bij ROAZ en LNAZ

LNAZ
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Dagelijks rapport naar LOTC GZ duiden van cijfers

Brief van VWS onderweg voor verplichte invulling

Indicatoren Rijksdashboard nagaan wat koppeling is met LCMS LQCC LOTCDashboard VWS

Wordt vandaag gedeeld met VR LOTC ontvangt ookSitrap VWS

VWS EL MKrInzicht effecten maatregelen zorg Met keuzes en besluiten op continueren spoedzorg en corona is een deel van

de toegang tot zorg geblokkeerd Effecten daarvan op 2 4 8 12 weken in beeld

brengen Sluiting VV voor bezoekers risico voor inzet mantelzorg en

versterking eenzaamheid

Scenario uitwerkingen Scenario uitwerking LNAZ gereed gedeeld met VWS en RIVM VWS ter

beschikking stellen aan LOTC Uitbreiding naar bredere analyse zorgcapaciteit

Scenario uitwerking LOTC gereed multidisciplinair

RIVM LNAZ

LOTC VWS

Scenario data Italie Spanje Voor doorvertaling schaarste en behoefte aan zorg gebruik maken van data uit

Mogelijk al gebruikt door Gupta RIVM ECDC NRK

LNAZ NRK

RIVM 10 2a

internationaal netwerk

Bundeling informatiestromen VWS koepels RIVM Onderdeel maken van landelijk geneeskundig beeld Links naar al gebundelde

informatiekanalen RIVM Rijksoverheid

LOTC

Richtlijnen voor niet medici vb reanimatie check

voor brandweer en politie

Toets op impact van nieuwe richtlijnen voor niet medici wel hulpdiensten
Vooraf afstemming of advies implementatie mogelijk via LOTC

NRK

RIVM VWS

ZORGCAPACITEIT

Aanbod menskracht en instrumentarium Aanbod vanuit de veterinaire sector

VWS matcht vraag en aanbod directie curatieve zorg projecgroep 1C

VWS

Overzicht psychosociale zorg zorgpersoneel Rapid needs assessment vragen uitzetten bij koepels via cluster gezondheid en

zorg van LOTC

RIVM FZ

Uitwerken voorstel landelijke aanpak zorgcontinuTteit Verzoek van LNAZ LOTC afstemming over vorm landelijke inrichting en lijn van

besluitvorming voorstel in LOCC

LOTC

Aanbod extra locaties uitbreiding zorgcapaciteit Overzicht van aanbod bundelen kwalitatieve selectie Op basis van verzoeken

matchen vraag en aanbod

LOTC

Aanbod NRK extra ambu s incl personeel geschikt voor

vervoer met beademing

Overzicht van aanbod Uitwerking voorstel uitbreiding zorgcapaciteit Mogelijk

bruikbaar in coordinate patientenspreiding NRK contactpersoon doorgeven
aan LNAZ In uitvoering mogelijk aandachtvoor communicatie inzet

professionals als vrijwilligers tov grote druk op professionals in instellingen
Voor patienten low care nog extra vervoerscapaciteit beschikbaar afstemming
tussen LNAZ en NRK

LOTC
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Inzicht lijn met andere zorgpartijen gehandicapten

geestelijke gezondheidszorg verschilt per RQAZ

Overzicht met welke koepels contact isLNAZ

FMS NVIC bottom up VWS IGJ

Contact daarover tot stand brengen tussen KNMG

Gelijke keuzes binnen zorgsector

10} 2e

10 2e 10 2e

Opdracht coordinatie patientenspreiding Uitvoering door coordinatiecentrum LCPS met hulp van Defensie operationeel
Geldt ook voor spreiding IC en ziekenhuispatienten Sprake van een

informatiecodrdinator per RQAZ

LNAZ

Overledenen Logistiek proces inrichtenLOTC

Advisering bijzondere opvanglocaties Voorbeelden zorghotels en opvang dak en thuislozenRIVM

Ondersteunen zorgprofessionals Initiatieven voor ondersteuning van zorgpersoneelLOTC

Toezicht monitoring signalering proces coordinate

patientenspreiding

Opdracht LOCC Aart gaat langs bij EMCLOTC

Signaal hoge kostprijs inhuur personeel financiele

gevolgen zorginstellingen

VWS

PBM

Beveiliging opslag en transport PBM Landelijke distributiecentrum beveiligd door Defensie Over transport heeft

landelijk coordinator vraag neergelegd bij LOCC N

LOCC

GGDGHOR

VWS

Procesinformatie Overzicht wat al gaande is en wat daarover gecommuniceerd is naar welke

doelgroepen Overzicht stand van zaken knelpunten
VWS deelt informatie over prioritering

Handreikingen richtlijnen Richtlijn voor gebruik PBM in verschillende situaties is voor de zorgsector

beschikbaar

RIVM

Publieksinformatie uitleg keuzes in toedeling PBM wordt opgepakt in Nationaal

Kernteam Communicatie NKC Daarnaast inzetten op extra communicatie om

onrust over gebruik pbm in zorgsector te dempen

Communicatie VWS

Inkoop Hoogste prioriteit landelijk consortiumVWS

Aanbod Vanuit verschillende partijen wordt aanbod van PBM gedaan VWS bewaakt

kwaliteit van inkoop Rol NRK om in te zamelen van particuliere initatieven

vandaag in media verloopt goed Contactpersoon via landelijk coordinatiepunt

PBM om materiaal op te halen voor verdeling gereed Kwaliteitscontrole op

binnengekomen materialen

Aanbieden materialen aan VWS 27 03

VWS
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Hergebruik maskers Procesafspraak nodig voor innovatiesVWS

Contactgegevens

I Mail TelefoonNaam Qrganisatie

I | 10 2e 10 2e

[101 28

10 2e

10 2e

10 2e

101 28

101 28

10 2e

10 2e

|@vru nlLOTC 06

info@edecta nlGGD GHOR NL 06

I i
101 28

10 2»

10 2s

101 28

10 2e

@ ifv nlLOTC 06 10 2e

ifcT io 2e

101 28

10 28

10 2e

101 28

10 26

@ ifv nlLOTC

@minvws nlVWS 06l

l g lnaz nlLNAZ

LNAZ

06

@lnaz nl 06

10 2e

10 2e

101 28

10 2e

@rivm nlRIVM

RIVM

06

@ rivm nl 06

Flexibele schil

Mail TelefoonNaam Qrganisatie

GGD GHOR VWS |@ggdghor nl

^H@ggdghor nl

iU221@ggdghor nl

W PBM m 085 m

06m
m

06m m m

06 10 2e

|@ifv nlm IFV 06 m

Rode Kruis |@redcross nlW 06 m

10 2e whatsapp06|
IGZ

10 2e

101 28 Jj
10 2e

|@rivm nlRIVM 06 10X28m

nazorg

5 ifv nl

_^^@jfvmT
LOTC 06 10X28

m

LOTC
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l@email com0 LOTC m 06

O l@ggdzhz nlLOTC m 06 m

1 |@ifv nlBrw m 06 Wm
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M14 Coronavirus

45 vragen over het coronavirus

Alles wat je wilt weten

In december dook het nieuwe coronavirus Covid 19 voor het eerst op in China Inmiddeis

zijn verspreid over de wereld meer dan 90 000 mensen besmet Ook in Nederland waar

de ziekte sinds 27 februari bij tientallen mensen is vastgesteld Wat weten we over het

virus

I10 2eTekst

Hoe dodelijk is het virus

De dodelijkheid wordtop dit moment op ongeveer 1 4 procent geschat Dat cijfer is waarschijnlijk nog aan de hoge

kant omdatook de sterftegevallen in Wuhan erin worden meegeteld Toen het virus in december in deze Chinese

stad opdook sloeg het snel om zich heen Er vielen veel meer dodelijke slachtoffers 4 procent dan in andere landen

het geval is waardoor het gemiddelde enorm omhoog wordt getrokken

Is een sterftecijfer van 1 4 procent goed of slecht

In 2003 was de wereld in de ban van de longziekte SARS een ander coronavirus dat een wereldwijde epidemie

veroorzaakte Ruim 8 000 mensen werden ziek waarvan 774 overleden Het sterftecijfer van SARS komt daarmee op

9 6 procent De Spaanse Griep van 1918 eiste de levens van 1 tot 2 procent van de patienten Aan een ‘normale’

seizoengriep overlijdt 0 1 procent van de zieken

Sterven er alleen oude en zieke mensen aan

Dat is volgens viroloog

persoon meer risico loopt om eraan te overlijden Om de ‘gewone’ griep er nog maar eens bij te pakken daar

overlijden ook vooral mensen aan die al een wat zwakker immuunsysteem of bijvoorbeeld een longziekte hebben Dat

wil nietzeggen datje als oudere meteen in de stress moet schieten De kans dat je het krijgten er dan ook nog aan

overlijdt blijft klein

10 2e van het LUMC niet waar maar het is wel zo dat je als ouder en of zwakker

Waarom is er zo veel om het coronavirus te doen

Het RIVM benadrukt dat we ondanks alle aandacht voor het coronavirus moeten blijven relativeren Hetgevaar schuilt

nietzo zeer in hoe ziek je wordt van het virus maar in de snelheid waarmee het zich verspreidt Dat komt doordat dit

specifieke coronavirus totaal nieuw is waardoor niemand er nog een goede afweertegen heeft Vrijwel iedereen kan

grote consequenties kan hebben voor de

maatschappij “Als het virus in korte tijd veel mensen treft zullen essentiele diensten uitvallen en ziekenhuizen

overbelast raken
”

10 2eer dus ziek van worden wat I0} 2e

Doet de Nederlandse overheid genoeg om dat te voorkomen

“Ja
”

zegt 10 2e volmondig Zij is sinds 201 10 2e

“De GGD werkt hard om de uitbraak van het virus te bestrijden

de RIVM voorziet iedereen van correcte informatie Los daarvan hebben we al in een vroeg stadium van het virus

testen naar Nederland gehaald zodat we mensen tijdig kunnen diagnosticeren Ons beleid is erop gericht om het

virus op die manier zo veel mogelijk de kop in te drukken
”

10 2e

Waarom lijkt het alsof andere landen meer doen

Elk land heeft volgens

getest in andere landen in die regio worden straten schoongemaakt met desinfecterend middel Datoogt heel

daadkrachtig maarde vraag is watje ermee bereikt Wij beschouwen zulke maatregelen als niet effectief
”

10 2S een eigen aanpak “In sommige Aziatische landen zie je dat vrijwel iedereen wordt

Wie lopen de meeste kans op besmetting
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In principe kan iedereen het krijgen maar grote onderzoeken in China lijken erop te wijzen dat kinderen en jongeren

nauwelijks worden getroffen door het virus Volgens viroloog
latere leeftijd een risico vormt Wat niet betekent dat je als 25 jarige niet getroffen kunt worden maar de kans is

misschien wel kleiner

10 P9 kan dat erop duiden dat de ziekte pas op

Raak je vooral besmet door hoesten en niezen

Dat is correct Als iemand hoest of niest komen er uit de longen piepkleine onzichtbare slijmdruppels vrij Bij iemand

die besmet is bevatten deze druppeltjes het coronavirus Als je deze druppels inademt of viaje handen opvangt

bijvoorbeeld omdat je een deurklink vastpakt die daarvoor is gebruikt door een besmet persoon en daarna aan je

neus of mond zit bestaat de kans dat jij het virus ook krijgt

Waarom wordt er steeds gezegd dat mondkapjes niet helpen

“Als je het coronavirus hebt dan helpt een mondkapje om het coronavirus niet verder te verspreiden
”

zegt

woordvoerder^^^^^Jvan het Rode Kruis “Maar het is geen effectieve beschermer tegen hetoplopen van het

virus
”

Sterker nog als je een mondkapje verkeerd gebruikt bijvoorbeeld omdat je het verkeerd opzet of aanraakt

tijdens het dragen kan het risico op besmetting groter worden

Hoezo draagt medisch personeel dan wel mondkapjes

“Mensen die in ziekenhuizen werken hebben intensief contact met mensen die al ziek zijn en veel virus uitscheiden
”

uit “Mensen in de gezondheidszorg hebben daardoor meer risico om besmet te raken dan mensen

die op straat rondlopen Zij beschermen zichzelf daarom extra met onder meer een professioneel mondkapje

handschoenen en een bril Voor de rest van de bevolking is dat niet effectief ook omdat er veel spelregels zitten aan

een juist gebruik van een mondkapje

legt 10 2e

Wat kun je zelf doen om niet besmet te raken

Het advies is al vaak voorbijgekomen maan

Regelmatig en grondig “Minimaal twintig seconden wat langer is dan je denkt
”

aldus

van je hand mee bovenkant onderkant zijkanten Was tussen je vingers en vergeet ook je nagels niet Droog je

handen af met een papieren handdoekje en berg dat handdoekje op in een prullenbak die dicht kan
”

kan het niet vaak genoeg benadrukken was je handen

“Pak alle vier de kanten

10 2e

10 2e

Heeft het zin om extra vitamines te slikken

Een goede algemene gezondheid kan volgens viroloog
Dat houdt in gezonde voeding voldoende slapen rust nemen “Is je voedingspatroon adequaat en heb je geen

vitaminegebrek dan dragen extra vitamines verder weinig tot niets bij
”

aldus

ons tegenwoordig bijna niet voor wellicht met als uitzondering mensen die een al dan niet zelfopgelegd dieet

volgen

10 129 helpen om het virus buiten de deur te houden

“Vitaminetekorten komen bij10 2e

Kunnen we nog wel naar ons werk

“Alsje niet in een omgeving bent geweest waar je een besmetting kunt hebben opgelopen en er in je nabije

werkomgeving geen collega s zijn die besmet zouden kunnen zijn dan vormt de werkplek geen gevaar aldus

viroloog 10 129

Is het voor de zekerheid niet verstandiger om toch thuis te blijven

Als iedereen zich houdt aan de hygienemaatregelen van het RIVM en het Rode Kruis dan is er volgens

geen reden om jezelf verplicht huisarrestop te leggen Naast regelmatig je handen wassen zijn die maatregelen

niezen en hoesten in je elleboog in plaats van in je handen minstens een meter uit de buurt blijven van hoestende en

proestende mensen en contact vermijden met mensen die al ziek zijn

10 2e

Moet je je kleren na al dat niezen in je elleboog extra heet wassen

“Het is afdoende om de normale wasmachineprocedure met wasmiddel op 60 graden Celsius te volgen
”

aldus

viroloog 10 2e

Helpen desinfecterende gels

“Ja mits er alcohol in zit wel zegt 10 2e “Maar water en zeep werkt net zo goed
”
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Kan het virus op een winkelkarretje of een toetsenbord zitten

Het virus heeft cellen van mensen of dieren nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen “Als je hoest dan komt het

virus via keeldruppels naar buiten zegt coronadeskundige

het virus korte tijd overleven Hoe lang dat duurt is sterk afhankelijk van de omstandigheden Bij lage temperaturen

en een hoge luchtvochtigheid zou dat kunnen oplopen tot twee dagen maar bij warmer en zonnig weer gedijt het

virus veel minder goed
”

10 2e “Slaat dat neer op een oppervlakte dan kan

Is de airco of climat control op je werk gevaarlijk

Erzijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat het virus zich via de lucht kan verspreiden

sluiten het ook niet volledig uit dus het wordt nog onderzocht
’’

1Q 2e “Maar we

Kun je het krijgen via zweetdruppels in de sportschool

Gewone’ griepvirussen verspreiden zich ook niet viazweet dus het is volgens viroloog

nemen dat dit nu ook niet het geval is “De kans op besmetting via druppelinfecties door te niezen of indirect via

besmetting van oppervlakken die iemand anders aanraakt ligt veel rrieer voor de hand
”

10 2e veilig om aan te

10 2a

Wat doe je als je ergens bent geweest waar iemand besmet blijkt te zijn

Als je contact hebt gehad met de besmette persoon dan is het advies van het RIVM om telefonisch contact op te

nemen met je huisarts Ga niet naar de praktijktoe want dan besmet je misschien de hele wachtkamer

Kun je uit voorzorg toch een test laten doen op het coronavirus

Als je nog geen klachten hebt dan wijst een test niet uit of je het virus wel of niet hebt Het heeft dus geen zin om

mensen uit voorzorg te laten testen

Wat is de incubatietijd

Gemiddeld merk je na vijf tot zeven dagen dat je besmet bent met het virus maar dat valt volgens corona expertQ
niet met een stopwatch te timen Je kunt na een paar dagen al last krijgen maar ook pas na twee weken

Wat merk je als je het hebt

De meeste mensen moeten veel hoesten en voelen zich kortademig Dat gaat soms gepaard met hoge koorts Ook

kan er sprake zijn van spierpijn verwardheid hoofdpijn en keelpijn

Kun je het hebben zonder dat je ziekteverschijnselen hebt

In de incubatietijd merk je nog niet dat je het hebt maar vrijwel iedereen vertoont na deze periode symptomen die

horen bij het virus hoesten grieperig kortademig koorts

Is het coronavirus heftiger dan een ‘gewone’ griep

Het is volgens het RIVM best mogelijk dat je het virus hebt en je helemaal nietzo ziek voelt In de meeste gevallen

zijn mensen na ongeveereen week uitzieken weer op de been Van alle patienten die bekend zijn bij instances had

ongeveer een kwart ernstige tot zeer ernstige klachten Ongeveer 14 procent moest in het ziekenhuis worden

opgenomen vaak omdatze ontstoken longen hadden

Wat moetje doen als je denkt dat je het hebt

Neem een kijkje op Thuisarts nl kijken de site van Het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG en op de site van

het RIVM Aan de hand van de informatie die je hier vindt kun je beslissen of jouw klachten overeenkomen met de

symptomen van het coronavirus Denk je dat je het virus wel hebt Neem dan telefonisch contact op met je huisarts of

de lokale GGD

Kun jeanderen besmetten alsje nog in de incubatietijd zit
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Je kunt het virus pas overdragen vanafhet moment datje ziek wordt Hoe ziekerje bent hoe meer virus je uitscheidt

en hoe besmettelijker je bent

Is er inmiddels een vaccin tegen het coronavirus

Kort en bondig nee ]
Nederlandse viroloog

10 2a De

10 2e 10 2e

adviseert denk dat het nog zeker tot juni kan duren voordat er een vaccin is Dat zou al heel snel zijn want normaal

gesproken duurtzo n ontwikkeling al snel tien jaar | 1C 2a

10 2a

Hoe word je behandeld als je het hebt

Er is nog geen specifieke behandeling Artsen richten zich daarom vooral op het tegengaan van symptomen bij

mensen met ernstige klachten Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van zuurstof aan mensen die het erg

benauwd hebben Daarnaast wordt patienten geadviseerd om rustte houden de koortste dempen en veel te drinken

Kun je het nog een keer krijgen als je het al hebt gehad

Dat zou volgens het RIVM niet mogelijk moeten zijn Als je het coronavirus hebt gehad wordt het daarna herkend

door je afweersysteem Dit zorgt ervoor datje er niet meer ziek van wordt

Moet je verplicht thuisblijven als je een beetje hoest

Nee maar er is in Nederland wel een protocol in werking gesteld om het virus zo veel mogelijk binnen de perken te

houden Dit betekent onder meer dat er zodra iemand is besmet een ‘contactonderzoek’ wordt ingesteld om na te

gaan met wie de besmette persoon contact heeft gehad De gezondheid van deze mensen wordt tijdens de

incubatietijd gemonitord zodat verdere besmettingen voorkomen kunnen worden Ook wordt aan iedereen die besmet

is gevraagd om thuiste blijven en geen contact te hebben met andere mensen Dat wordt thuisisolatie’ genoemd

Is thuisisolatie hetzelfde als quarantaine

We hebben het over isolatie als iemand die ziek is afgesloten van anderen wordt behandeld Dit kan thuis of in het

ziekenhuis gebeuren Er is sprake van quarantaine als mensen die niet ziek zijn op een bepaalde plek moeten blijven
omdat nietduidelijk is of ze al dan niet zijn besmet Dit kan gaan om een heel hotel of een cruiseschip maar ook over

de thuissituatie In hetgeval van het coronavirus duurt de quarantaine maximaal twee weken

Moeten we gaan hamsteren bij de supermarkt

Het Rode Kruis raadt standaard altijd aan om een voorraadje eten en drinken voor drie dagen in huis te hebben “Het

coronavirus verandert daar niets aan
”

zegt woordvoerster

Bureau Levensmiddelenhandel CBL ziet geen reden voor pamek ofhamstergedrag “We hebben zoveel eten in

Nederland
”

10 2eOok directeur van het Centraal10 2

Bestaat de kans dat dorpen of steden volledig worden afgesloten

Die kans wordt door het RIVM zeer onwaarschijnlijk geacht Al was het maar omdat je patienten dan opsluit met

gezonde mensen waardoor de kans op besmetting juist groeit

Gaan alle grote evenementen gevvoon door

Viroloog

verspreiding van het virus over een paar maanden nog niet onder controle is Maar het kan ook best dat het wel

doorgaat Dat geldt ook voor andere evenementen zoals de Formule 1 in Zandvoort het EK en de Olympische

Spelen “Het moet van geval tot geval worden bekeken
”

aldus

10} 2e zei eind februari dat hij niet vreemd opkijkt als het Eurovisie Songfestival niet doorgaat als de

I0 2e

Blijven scholen open als het virus zich in dit tempo blijft verspreiden

“Daar kunnen we op dit moment nog weinig over zeggen
”

aldus

minder vatbaar te zijn voor het coronavirus Dit moet ook weer van geval tot geval bekeken worden net zoals het al

dan niet aflassen van evenementen Sommige scholen zijn al tijdelijk gesloten geweest
”

10 2e “Kinderen lijken over het algemeen

Mag je thuiswerken als je dat een fijner idee vindt
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Nee Als je geen gezondheidsklachten hebt is dat nergens voor nodig Ook niet als je net bent teruggekeerd uit een

corona brandhaard

Kun je nog gewoon in de bus de trein of het vliegtuig stappen

heeft laten weten dat er geen reden is voor paniek ledereen kan volgens hem gewoon

met de trein reizen Het advies is wel om je handen geregeld te wassen en in je elleboog te niezen en hoesten Voor

reizen met de bus of het vliegtuig geldt hetzelfde

10 2e

Wat als je net terugkomt van een besmet gebied

Ben je snotterig blijf dan voor de zekerheid thuis en vermijd contact met anderen Bel metje huisarts als je koorts

hebt in combinatie met hoesten of kortademigheid Ben je in een besmet gebied geweest en voel je je kiplekker dan

hoef je niets te doen Krijg je na een paar dagen alsnog gezondheidsklachten neem dan contact op metde huisarts

of de lokale GGD

Kun je je zomervakantie gaan boeken

voorzitter van de reisbrancheclub ANVR merkt duidelijk dat mensen huiverig zijn geworden om op

vakantie te gaan ofvakanties te boeken “Mensen wachten af hoe de zaken zich ontwikkelen Dat is natuurlijk prima
maar vooralsnog lijkt het niet nodig

10 2e

10 2a

10 2a

Stel dat je in april mei juni op vakantie gaat naar Amerika Azie Afrika Australie Kan dat

Op dit moment wel maar de situatie zou nog kunnen veranderen Je kunthet reisadvies van je vakantiebestemming

in de gaten houden op de site van Buitenlandse zaken www nederlandwereldwiid nl reizen reisadviezen

Krijg je je geld terug als je je reis annuleert

“Je kunt je vakantie alleen kosteloos annuleren als he^inisten^an Buitenlandse zaken afraadt om naar een

bepaald gebied af te reizen
”

zegt ANVR voorzitter

geboekt en alle mu sea in dat gebied zijn door het coronavirus gesloten dan moet de reisorganisatie je geld ook

teruggeven
”

“Als je bij een touroperator een culturele reis hebt10 2e

Wat als er nog veel meer Nederlanders besmet raken

“De ontwikkelingen worden per dag gevolgd
”

zegl

nieuwe gevallen in beeld en kunnen we precies trace re n waar het virus vandaan komt maar die situatie kan morgen

weeranders zijn Stel dat er een omslagpunt komt dan is hetde bedoeling dat de piek van de uitbraak zo veel

mogelijk wordt uitgesmeerd over een bepaald aantal maanden De grootste prioriteit zullen de mensen uit

risicogroepen zijn hoe zorg je ervoor dat zij het virus niet krijgen en zo snel mogelijk worden getest opgenomen en

behandeld
”

DM “Op dit moment hebben we alle

Komen we ooit nog van het coronavirus af

Het virus houdt niet van warm weer dus de kans is groot dat het in de zomer even van de radar verdwijnt Het zou

kunnen dat het in het najaar vervolgens weer opvlamt maar daar is in dit stadium nog weinig zinnigs over te zeggen

Bronvermelding en verantwoording
De informatie voor dit artikel is afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn
en Sport VWS de Gemeenteliike Gezondheidsdienst tGGD en diverse experts die zijn

geraadpleegd waaronderj
Kruis woordvoerder

ANVR voorzitter RodeE 10 2«

en viroioog10 2e
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Positief in casusregister maar nog niet positief in OSIRIS

U itslagOSIRISnummer Status

io 2g
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Igefiatteerd

jgefiatteerd
efiatteerd

[efiatteerd

[efiatteerd
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I0 2g
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GGD

GGD Haaglanden

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Kennemerland

GGD Hart voor Brabant

GGD Brabant Zuid Oost

GGD Utrecht

GGD Zuid Limburg

GGD Haaglanden

GGD Haaglanden

GGD Hart voor Brabant

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Kennemerland

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD West Brabant

GGD Drenthe

GGD Utrecht

GGD Gelderland Zuid

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Gelderland Zuid

GGD Utrecht

GGD Zuid Limburg
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GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg

GGD Gelderland Zuid

GGD Gelderland Zuid

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Zeeland

GGD Haaglanden

GGD Twente

GGD Twente

GGD Twente

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Kennemerland

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Utrecht

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond

GGD Zuid Limburg

GGD Zaanstreek Waterland

GGD Hart voor Brabant
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Testbeleid zorgmedewerkers in ziekenhuizen

Hieronder voIgt het gezamenlijke advies van NVZ Nederlandse vereniging van

ziekenhuizen en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de

wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van

zorgprofessionals die

1 recent in een van de risicogebieden

circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest

2 in het ziekenhuis mogelijk in onbeschermd contact zijn geweest met

een patient die besmet bleek met het nieuwe coronavirus

hnet10 2a

Toeiichting

Vanuit verschillende ziekenhuizen komen vragen hoe zij moeten omgaan met

de inzet van zorgprofessionals die ofwel recent in een van de risicogebieden

zijn geweest ofwel in het ziekenhuis mogelijk in

onbeschermd contact zijn geweest met een patient die achteraf besmet bleek

met het nieuwe coronavirus

10 2a

Kunnen zij voor de patientenzorg worden ingezet of moeten zij twee weken

thuis blijven Welke maatregelen mogen van ziekenhuizen worden verwacht

om zorgvuldig om te gaan met medewerkers bij wie de vooraf kans dat zij

besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus groter is dan anderen

Het RIVM adviseert hiervoor de onderstaande lijn

Voor ziekenhuismedewerkers die

• In een risicogebied geweest zijn of

• In het ziekenhuis in onbeschermd contact geweest zijn met een patient

met coronavirusinfectie

Uitgangspunt

1 1 kritische zorgmedewerkers 1C intensive care afdeling SEH Spoedeisende

Hulp hartbewaking aangewezen verpleegafdelingen met boxen ed voor wie

vervanging moeizaam te regelen is dienen zo snel mogelijk aan het werk te

kunnen cq te blijven

1 2 Vanuit oogpunt van schaarste van reagentia is te ongericht testen van

personeel ongewenst
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Ergo

Zonder verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie

kunnen deze medewerkers gewoon aan het werk Zij dienen hun

gezondheidssituatie gedurende twee weken nauwgezet te controleren

klachten koorts Het is aan te raden dat deze medewerkers niet ingezet

worden op afdelingen met extra kwetsbare patienten zoals bijv

transplantatie afdelingen of afdelingen met veel afweergestoorde

patienten In dergelijke situaties moet men nagaan of deze medewerkers

gedurende twee weken elders in het ziekenhuis ingezet kunnen bijv op

reguliere verpleegafdelingen traumatologie ed

Nota Bene Het heeft geen zin om zorgprofessionals die geen klachten

hebben te testen op het coronavirus

Als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of

klachten van een luchtweginfectie krijgen moeten zij thuisblijven en

direct contact opnemen met de bedrijfsarts Vanaf dit moment moeten

zij de sociale omgang met anderen beperken liefst geen enkel nieuw

contact buiten het huishouden aangaan en absoluut groepen zoals bijv

het bezoeken van feestjes vermijden

De bedrijfsarts moet vaststellen desgewenst in overleg met ziekenhuis

responseteam of betrokkene behoort tot de groep kritische

zorgmedewerkers Indien dat het geval is wordt na tenminste twee

dagen klachten een coronavirus test uitgevoerd
1 Indien negatief dan

kan betrokkene aan het werk De bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en

besiuit zo nodig anders over de werkinzet

Behoort betrokkene niet tot de groep kritische zorgmedewerkers dan

blijft hij zij thuis tot een dag nadat de klachten voorbij zijn De

bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en besiuit zo nodig anders over de

werkinzet

1

2

3

4

5

Bij elke progressie van de klachten van bovenstaande betrokkenen

kritische of niet kritische zorgmedewerkers in de eerste twee weken na

terugkomst cq blootstelling tot hoesten koorts en of benauwdheid

moet betrokkene direct telefonisch contact opnemen met de huisarts

om te beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een test op het

nieuwe coronavirus gei ndiceerd is Tevens wordt de bedrijfsarts

verwittigd van de verandering in gezondheidssituatie

6
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’Afhankelijk van de situatie kunnen ziekenhuizen kiezen voor een afwijkend

beleid bijv wanneer de capaciteit van de llokale zorg te zeer onder druk komt

door personen met milde kiachten direct naar huis te sturen Indien

zorgmedewerkers luchtwegklachten krijgen zonder koorts benauwdheid of

algemeen ziekzijn kan ervoor gekozen worden de betrokkene door te laten

werken en te testen op infectie door het nieuwe coronavirus Het beleid wordt

daarna vorm gegeven conform bovenstaande

Zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Algemeen

Voor iedereen blijven handhygiene hoesten in de elleboog en eenmalig

gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk Aanvullend geldt het dringende

advies om geen handen te schudden

Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met

patienten met een bevestigde corona infectie en kiachten van verkoudheid of

hoesten

Advies

• Thuisblijven uiteraard in overleg met de werkgever en testen in

overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad

met een patient met een bevestigde corona infectie en wel kiachten van

verkoudheid of hoesten Dan kan je ook bij kiachten gewoon gaan werken

Wanneer moet je thuisblijven

Bij verkoudheid EN OF hoesten EN koorts

• Bij koorts 38 graden

Alleen verkoudheid EN OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven

Wanneer kun je weer aan het werk

• Alsje bovengenoemde kiachten hebt moet je thuisblijven tot je een

dag niet meer hoest en geen koorts hebt

• Als familieleden nog kiachten hebben mag je wel gaan werken alsje zelf

een dag niet meer hoest en geen koorts hebt
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Continuiteit

Komt de continuiteit in gevaar door een groot aantai ziekmeldingen door het

coronavirus COVID 19 overleg dan met de GGD over de mogelijkheid

werknemers te testen

Extra maatregelen

Bij functies waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te

werken en of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te

beperken Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan

risicogebieden

Rijksinstit uut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Nederland

In risicogebied in het buiten land

geweestof in aanraking met patient
met corona

Nietin risicogebied in het buiten land

geweestof in aanraking met patient
met corona

Verkoudheidsklachten EN OF

hoesten

Verkoudheidsklachten EN OF

hoesten EN koorts

Geen verkoudheidsklachten

of hoesten of koorts

Verkoudheidsklachten OF

hoesten

[[ Aan hetwerk Thuis blijven
con tact werkgever

Aan hetwerk Thuis blijven
contactwerkgever
eve ntueel testen
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INFORMATIEBRIEF voor contacten van corona

positieve clienten in de zorg

Beste heer mevrouw

Uw familielid die bij ons in zorg is is besmet met het nieuwe coronavirus Dit is om te

beginnen voor uw familielid heel vervelend Maar ook u kunt tot 14 dagen na het laatste

contact ziek worden U kunt klachten krijgen zoals verkoudheid hoesten en koorts

Wat betekent dit voor u

Het is belangrijk om zelf uw gezondheid goed in de gaten te houden Doe dit tot 14 dagen na

het moment dat u contact heeft gehad met uw familie lid die Corona heeft

U hoeft deze 14 dagen niet thuis te blijven Volg de algemene adviezen op die op dit moment

gelden in Nederland over school en werken zie Riiksoverheid nl

Als u klachten krijgt

Blijf thuis wanneer u verkoudheidsklachten of koorts krijgt Deze klachten kunnen het begin

zijn van een infectie met het nieuwe Coronavirus Blijf thuis om uit te zieken en om het virus

niet over te dragen aan anderen

Ga niet naar school werk of naar buiten Ook als u denkt dat uw klachten wel meevallen

Pas als u een dag helemaal klachtenvrij bent geweest kunt u weer naar school werken en

naar buiten

• Bel met de huisarts als u ernstig ziek wordt en medische hulp nodig heeft

• Hier vindt u meer informatie https www thuisarts nl nieuw coronavirus

• Ga niet naar de huisarts toe Maar bel eerst

Wat vragen wij van u

Wilt u alle andere personen informeren die op bezoek zijn geweest bij uw familielid toen deze

ziek was van het Corona virus dus vanaf het moment dat hoesten koorts etc begon Zij

kunnen zichzelf ook in de gaten houden U kunt deze brief ook doorsturen aan hen

Heeft u nog vragen

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus kunt u kijken op

www rivm nl nieuwcoronavirus

Voor algemene vragen over het corona virus kunt u ook bellen met

• regio GGD Hart voor Brabant 088 368 6858

• regio GGD West Brabant 088 368 6858

BBS

20 3 2020
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

09 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

Telefoon 31 \ 10 2e

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 321

Samenvatting Data status 09 03 2020 11 00 uur CET

Tot aan 11 uur zijn 321 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er drie zijn

overleden Dit is een toename van 56 ten opzichter van gister In totaal zijn 38 patienten opgenomen of geweest in

een ziekenhuis de rest verblijft thuis

Analyse van de 321 personen laat zien dat 150 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden bijna
alien uit Italie 135 Andere landen van besmetting zijn Duitsland Frankrijk Iran Oostenrijk Kaapverdie Groot

Brittannie en Hong Kong Voor 90 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande

Van de 321 gemelde gevallen zijn er 134 woonachtig in de provincie Noord Brabant en 52 gevallen in de provincie

Utrecht De uitkomsten van het onderzoek onder ziekenhuismedewerkers in Brabant volgen

Casusdefinitie

Geen veranderingen

Aanpassingen in Nederlands beleid

Vanaf 6 maart worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest wanneer zij klachten

ontwikkelen tenzij zij in een risicogroep vallen of een ernstig ziektebeeld ontwikkelen Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde gevallen en de positieve gezinscontacten uit de risicogroepen

weerspiegelen

Duiding

Volgens het ECDC is het risico op clusters in de EU matig tot hoog dit geldt dus ook voor Nederland
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Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen COVID 19 in Nederland

Hieronder vallen twee grote groepen waarbij er een verhoogd risico is op ernstiger beloop van een

COVID 19 infectie en of een verhoogd risico om gemfecteerd te raken met het virus

Personen 65 jaar CBS 2019 N 3 339 679 zie onderstaande overzichtstabel Dit wijkt af

van het beleid van de NPG die leeftijdsgrens van 60 jaar aanhoudt o b v de Chinese

klinische Lancetstudie Huang et al 2020

Kwetsbare personen Hierin volgen we de groepen van de SNPG landelijke griepvaccinatie

Personen met

1

2

Pulmonale aandoeningen

Cardiale aandoeningen

Diabetes Mellitus

Ernstige nierinsufficientie

Na recente beenmergtransplantatie
Hiv infectie

Kinderen met langdurig salicylatengebruik

Verstandelijke beperking in intramurale voorziening

Verminderde weerstand tegen infecties

o

o

o

o

o

o

o

o

o

In totaal hadden 123 034 personen een indicatie voor griepvaccinatie op basis van een medische

aandoening De meest voorkomende medische indicaties waren cardiovasculaire aandoeningen

7 pulmonale aandoeningen 6 en diabetes mellitus 6 De helft van de 60 plussers had naast

een indicatie voor leeftijd ook een medische indicatie

Wanneer iemand een oproep krijgt van de huisarts voor de jaarlijkse griepvaccinatie behoort hij zij

tot de hoogrisicogroepen voor COVID 19 infectie

Preventiemaatregelen voor hoogrisicogroepen
Standaard hygiene adviezen

o hoest of nies in de elleboog

o gebruik papieren zakdoekjes

o was je handen regelmatig en grondig

o droog je handen af met papieren handdoekjes

o schud geen handen

Bij een bewezen COVID 19 patient zal de GGD specifieke informatie geven aan kwetsbare

mensen die contact hebben gehad met de persoon Dit zal ook weer bestaan uit de

standaard hygiene adviezen en de ondergenoemde adviezen

Voor deze groepen komen bijkomende adviezen op landelijk niveau

o Bij milde klachten telefonisch contact opnemen met je behandelaar voor

laagdrempelig testen op COVID 19 infectie

o Vermijd contact met zieke personen

o Beperk sociale contacten met groepen mensen
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2019

Bevo Iking

TotaaLmannen

Totaal

burgertijke

staat

Leeftijd T

aantal

Totaal Leeftij d

0 tat5 jaar

Static jaar

10 tot 15 jaar

15 tot 20jaar

20 tot 25jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 3 5jaar

35 tot 40 jaar

17 282 163

866 062

917 442

956 315

1052 019

1 079 925

1121S63

1 076 906

1 031 293

40 tot 45 jaar

45 tot 50 jaar

50 tot 5 5 jaar

55 tot 60jaar

60 tot 65 jaar

65 tot 70jaar

70tot75jaar

1 025 388

123S719

1 276 856

1231 532

1 096 839

993 074

913 384

75totB0jaar

80 tot 85 jaar

85 tot 90 jaar

90 tot 95 jaar

95jaarof ouder

95 tot 100 jaar

100 jaar of ouder

60S 726

422114

250 068

100 963

25 675

23 486

2189

Voor informatie over aantal personen in NPG verwijzen wij naar

https www rivm nl sites default files 2019

lQ MQmtQr 20Vaccinatiegraad 20Nationaal 20Programma 20Grieppreventie 202018 pdf
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 26 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 06 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 1 ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

• RIVM dd viroloog tel 030 10 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM

fCIh RIVMI BBISI

Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2« 10 [ae

Midden RAC 10 l2e 10 2e

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

lOK2e 101 20 10K2e Clb RIVM 10 2e

10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 17 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 08 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2« ook buiten kantoomren bereikbaar

{ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

t0 2e

buiten kantooruren 010 10 2e1Q 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 101 2 0 Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2bU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 06 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding



374855

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10X2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Prot zorgmedewerkers na cont CQVID 19 LCI RL docx

Sun 3 15 2020 2 59 37 PM

Paar vragen over protocol zorgmedewerkers contact patienten
Sun 3 15 2020 2 59 38 PM

Hoi 10 2e

^heeft het protocol zorgmedewerkers na contact patient https lci rivm nl covid 19 biilage zorgmedewerkers nog eens goed

bekeken De redactionele punten heb ik er al uit gehaald en verwerkt Er zijn nog 3 inhoudelijke punten over wil jij als arts van de

dag van vandaag daar een klap op geven Ik denk dat het niet veel tijd kost

10 2eZou je voor de zekerheid ook naar l@rivm nl willen terugmailen

^heeft ook commentaarpunten op de adviezen voor zorgmedewerkers zie mails hieronder Die heb ik naar

I [doorgezet omdat het van rivm nl is Zij nemen hierover nog contact met je op

PS

Groetjes 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden zondag 15 maart 2020 11 01

Aan 10 2e 10 2» |@rivm nl

Onderwerp Doorst Tekst in protocol zorgmw LCI RL versus tekst gezamenlijk advies etc op site

10 26 10 2e l@rivm nlVan

Datum 13 maart 2020 om 13 21 02 CET

Aan 10 2s|@rivm nl @rivm nlm

@rivm nlCC

Onderwerp Tekst in protocol zorgmw LCI RL versus tekst gezamenlijk advies etc op site

l 10 2e l I0 2eBestej
Bijgevoegd drie protocollen die onderling zoals ze nu op de site staan inconsistenties vertonen niet altijd

begrijpelijk zijn ook even ingedoken nav vragen uit de praktijk
Het betreft

Bijlage 5 uit de LCI richtlijn Protocol zorgmedewerkers na contact

Advies zorgverleners buiten het ziekenhuis op de site https www rivm nl coronavirus covid 19 informatie voor

professionals

Gezamenlijk advies NVZ en RIVM zelfde link staat eronder

Fijn als jullie er naar willen kijken dank en groeten

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030 274 3262

www rivm nl infectieziekten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 49 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030^^^^J{ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 Btmmli

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

C10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 40 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 24 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

10 2e

10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

t10 2s @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 12 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 29 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodatwe weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 03o|^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

t10 2s @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 32 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 15 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

jbuiten kantooruren

10 2e

10 2e

10 2a

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2a @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 36 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030j

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^Q

10 2a

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X28U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 35 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 42 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95



374981

Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en



374981

vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

| buiten kantooruren 010 |10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



374983

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 30 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 03o| [10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 03fMflltQMrnnk buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC 10 2e

10 2e buiten kantooruren 010 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

n° 2«U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 08 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 38 PM

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 {2e

10 2e 10 2sbuiten kantooruren 010 1

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

C10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 20 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vertioogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVMdd

• Erasmus MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X28U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 11 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 51 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

I0 2e

10 2ebuiten kantooruren 01 w10 [2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2S @rivm nl
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To l@rivm nll
1° 2e 10K2e 10X2eCc |@rivm nl] @rivm nl]

From

Sent

Subject
Received

Nota VWS inzet first responders 16maart2Q20 pdf

Wed 3 18 2020 1 41 33 PM

FW hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn
Wed 3 18 2020 1 41 00 PM

10 29Dag

Ik begrijp van[|m£^dat jij deze ketenpartner onder je hoede hebt genomen Dan graag je aandacht voor

onderstaande

Dank groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 14 36

10 [2e I0 2e |@rivm nl

Subject FW hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn

Importance High

To

zie svp onderstaand Wie is de juiste contactpersoon bij LCI hiervoor Groet ^

^^^^@minvws nl

10 2eHa

10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 13 59

10 2e 01 29 S rivm nlTo

Subject hulp gevraagd RIVM inschakelen voor richtlijn

Importance High

10 28Ik heb je naam doorgekregen van

VWS heeft van Ambulancezorg Nederland bijgaande notitie gekregen

AZN geeft in de notitie aan

• De verwarring gaat om het inzetten van first responders BHV politie en brandweer

• Er is spoedoverleg noodzakelijk met AZN NVMMA Hartsiag nu de Nederlandse Reanimatieraad Politie Nederland

Brandweer Nederland en de GGDGHOR Nederland

• Vraag die in het overleg moet worden beantwoord hoe kunnen we als keten zo verantwoord mogelijk first responders

blijven inzetten met een zo groot mogelijk positief effect op de reanimatiepatient Dit gaat wat ons betreft dan over het

tijdeiijk beperken van het handelen van de first responders wel het plaatsen van een AED echter geen beademing en

geen thoraxmassage toepassen

Ik stem graag een voorstel met je af

VWS maakt geen landeliike richtlijn

Wij organiseren geen overleg maar vragen zo snel mogelijk een inhoudelijk voorstel vanuit

1 HartslagNu over BHV ers en

2 vanuit Nationale Politie voor politie inzet

3 Vanuit Nederlandse Brandweer voor brandweer inzet

Partijen kunnen daarbij 1 iemand vanuit het RIVM benaderen voor medisch inhoudelijk advies

Niet wenselijk maar toch maar even genoemd
VWS maakt wel een landeliike richtlijn

• Kabinet neemt maatregelen ter voorkoming van te snelle verspreiding van het corona virus Die maatregelen moeten de

piek op de zorgverlening spreiden
• Dat neemt niet weg dat de gewone acute zorg waaronder de reanimatie zorg gewoon doorgang moet vinden

• Er geldt geen lock down in Nederland Mensen mogen vrij bewegen en kunnen in hun dagelijkse beweging worden

geinfecteerd met het corona virus

• Wij stellen daarom de volgende lijn voor

• BHV gaan met alleen de AED op pad
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Want AZN geeft aan dat gebruik van beschermingsmiddelen door first responders biedt een te beperkte inperking van het

risico op overdracht van het nieuwe coronavirus

• Rolitie en brandweer gaan met AED en doen volledige reanimatie

Want zijn hulpverleners worden hierop getraind worden hiervoor betaald doen ook niet moeilijk bij HIV patienten TBC

patienten griep patienten

Lijkt dit voorstel je wat

Kunnen we 1 contactpersoon krijgen bij het RIVM zodat het RIVM dit samen met de 3 partijen kunnen doen En wie kunnen we

daar bij het RIVM dan voor benaderen Lukt het om vandaag een reactie te geven aangezien hartslag nu al een verkeerd

vervelend bericht heeft geplaatst https hartslaanu nl nieuws maatreqelen teQen verspreiding coronavirus

Groet

1° 2e

S 070jgg
s

El l@minvws nl

I0 2e 10 2e @ambulancezorg nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 13 57

Aan minvws r 1 J
@ambulancezorg nl fjmffigjtfnamhulancezorg nl

[10 2e | 5 minvws nlm

CC

Onderwerp RE nota inzet first responders

Dag

Mocht er al een eerste reactie op onze nota zijn dan verneem ik deze graag Momenteel heb ik meerdere nieuwe mailtjes van de

politie en de hartstichting in mijn mailbox zitten men zoekt allemaal driftig naar de goede oplossing Zover die er al is

Groet

10 2e

AMBULANCEZORG

NEDERLAND

Ambulartcezorg Nederland10 2e

Postbus 489 8000 AL Zwolle10 2e

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

31 0 88 31 0 88 38 38 20010 2e

|@ambulancezorq nl www ambulancezorq nl1Q 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 16 10

|@minvws nl 10 2e10 2e l@minvws nl1 j @minvws nlAan

10 2«|@ambulancezorg nl

Onderwerp nota inzet first responders

@ambulancezorg nlCC i|i|

Hierbij de toegezegde nota over de inzet van first responders

Bij vragen ben ik bereikbaar
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Met vriendelijke groet

10 2e

AMBULANCEZGRG

NEDERLAND

Ambulancezorg Nederland10 2e

10 2e Postbus 489 8000 AL Zwolle

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

10 2e31 0 88 | 31 0 88 38 38 200

l@ambulancezoro nl www ambulancezoro nl10M2e

Werkdagen 10 2e
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastruauur en Waterstaat

Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

ILT
Vereniging Afvalbedrijven
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

Utrecht

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

Contactpersoon

H C van der Stokker

Senior Adviseur

M 31 0 6 55795605

F 070 4567808

hennie vander «Mt33t ILenT

nl

Ons kenmerk

ILT 2020 18388

Bijlage n

1 Werkinstructie

27 maart 2020

Werkinstructie ILT Ziekenhuisafval i v m patienten
besmet met COVID 19

Datum

Betreft

Geachte heer mevrouw

Vanwege het toenemende aantal patienten die zijn besmet met COVID 19 en die

verpleegd worden in ziekenhuizen zorginstellingen e d is er op dit moment een

tekort aan verpakkingen De verpakkingen betreffen de zgn 1H2 vaten die

voldoen aan verpakkingsinstructie P621 en die zijn bestemd voor het vervoer van

UN 3291 Ziekenhuisafval ongespecificeerd n e g klasse 6 2 verpakkingsgroep
II van het ADR1

Als tijdelijke oplossing van dit probleem gedurende de Corona crisis staat de

Inspectie Leefomgeving en Transport ILT toe dat indien het ziekenhuisafval

betreft dat uitsluitend bestaat uit droog afval2 dat ontstaat bij de verpleging van

patienten die zijn besmet met COVID 19 dit afval op een andere wijze wordt

verpakt

Voor dit vervoer heeft de ILT een werkinstructie opgesteld zie bijlage die per

direct ingaat en die o a met het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd
IGJ is afgestemd Ook het Openbaar Ministerie Functioneel Parket is hiervan op

de hoogte gebracht

Ik verzoek u deze brief met de werkinstructie te verspreiden onder al uw leden en

alle verdere belanghebbenden

1
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

over de weg
2
Wegwerpartikelen tijdschriften verpakkingsmaterialen incontinentiemateriaal lege

urinezakken verzorgingsmateriaal zoals verbanden tissues onderleggers wegwerplinnen
e d
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ILT

Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u zich wenden tot het Meld en

Informatiecentrum van de ILT www ilent nl of contact opnemen met

bovengenoemde contactpersoon
Datum

27 maart 2020

Hoogachtend Ons kenmerk

ILT 2020 18388

Afdelingshoofd Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen

Dhr 10 2e
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ILT

Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

Datum

27 maart 2020Bijlage behorende bij de brief van 27 maart 2020 kenmerk 2020 18388

Ons kenmerk

ILT 2020 18388

Werkinstructie ILT Ziekenhuisafval i v m patienten besmet met

COVID 19

UN 3291 Ziekenhuisafval ongespecificeerd n e g klasse 6 2

verpakkingsgroep II van het ADR dat bestaat uit uitsluitend droog afval

dat is ontstaan bij de verpleging van patienten die zijn besmet met

COVID 19 mag op de volgende wijze worden verpakt en worden vervoerd

en met inachtneming van de volgende voorwaarden

1 Dit ziekenhuisafval mag samen met persoonlijke

beschermingsmiddelen PBM s van verplegend personeel worden

verpakt in goed gesloten zakken Deze zakken moeten een minimale

dikte hebben van 75 urn

2 Deze zakken mogen vervolgens los gestort worden vervoerd onder de

voorwaarden van VC1 of VC2 van sectie 7 3 3 1 ADR echter alleen als

los gestort goed in gesloten of met dekzeil uitgeruste containers of

bulkcontainers

3 Voor aanvang van beladen van de verpakkingen in de transporteenheid
moet de verpakker en de belader zich ervan vergewissen dat iedere

verpakking goed is afgesloten teneinde te voorkomen dat enig
materiaal gedurende het vervoer vrijkomt

4 Indien er sprake is van enige vochtigheid van het droge afval moet

absorberend materiaal aan de zakken worden toegevoegd
5 De containers moeten vrij zijn van scheuren of andere gebreken die de

verpakkingen in de container zouden kunnen beschadigen de

desinfectie belemmeren of onbedoeld vrijkomen mogelijk maken

6 Containers moeten stofdicht zijn en moeten zodanig gesloten zijn dat

onder normale vervoersomstandigheden niets kan ontsnappen
7 De vervoerder moet beschikken over procedures welke betrekking

hebben op het vrijkomen van het afval en waarin bepalingen zijn

opgenomen voor de ontsmetting van gemorst materiaal

8 Na elke reis moet worden onderzocht of in de container sprake is

geweest van lekkage of gemorste stoffen Indien afvalstoffen van

UN nummer 3291 hebben gelekt of zijn gemorst in de container dan

mag deze pas opnieuw worden gebruikt nadat deze grondig is

gereinigd en zo nodig is gedesinfecteerd en gedecontamineerd met een

geschikt middel

9 Met dit droge afval mag geen ander ziekenhuisafval en andere

gevaarlijke goederen in dezelfde container of bulkcontainer worden

vervoerd

Pagina 3 van 4
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lO Deze afvalstoffen mogen niet worden gemengd met afval dat valt

onder Euralcode 180104 of met afval waarvan het infectierisico door

decontaminatie is weggenomen1
ll Incidenten met dit vervoer dienen conform artikel 47 van de Wet

vervoer gevaarlijke stoffen onverwijld te worden gemeld aan de ILT

tel 088 4890000

12 Alle andere voorschriften van het ADR met betrekking tot het vervoer

van deze stoffen blijven van toepassing

ILT

Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

Datum

27 maart 2020

Ons kenmerk

ILT 2020 18388

Opm Verpakkingen die conform verpakkingsinstructie P621 van het ADR zijn
verpakt en die niet juist zijn gesloten mogen ook in genoemde zakken mits goed
gesloten worden vervoerd De met een zak omsloten P621 verpakking moet dan

wel met de reguliere stroom van het ziekenhuisafval worden vervoerd en dus niet

los gestort volgens deze werkinstructie

i
Dit betreft afvalstoffen waarvan de inzameling en verwerking niet zijn

onderworpen aan specifieke richtlijnen zoals het ADR
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10 2« 10 2« 10 2e 10 2eTo @rivm nlj |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 4 14 18 PM

Subject FW Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC

Mon 3 23 2020 4 14 19 PM

Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC docx

Received

10 2e 10 2eHi en

Ter informatie 10 2» is linkin pin tussen RIVM en LOTC

Hartelijke groet 10 2e

N tommunicatie Documentaire informatievoorziening C D

06 m

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

Ik werk zeif op onregelmatige tijden Antwoord vooral op een tijdstip dat voor jou schikt

RIVM de zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 02

10X28

10 2e

10 2» 10 2«l@rivm nl |@rivm nlAan

|@rivm nl

Onderwerp FW Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC

Urgentie Hoog

|@rivm nlm

Beste collega s

Ter informatie Mij is gevraagd om een coordinerende rol te spelen tussen het LOTc en RIVM Zie bijgevoegde nota

Ik zal z s m met elk van jullie contact opnemen om door te spreken hoe we e e a het beste kunnen regelen

10 2eOm al met de deur in huis te vallen Zojuist gesproken met

Gezondheid en Zorg van het LOTc Zij hadden een verzoek om communicatie ondersteuning heb ik in de wacht

gezet en een vraag over het naar buiten door het RIVM komen met prognoses morgen klopt dat vgerucht
wanneer gaat dat gebeuren en langs welke kanalen

uit het team1D 2een

Groet 10 2e

10 2sDr|
Project manager kemteam Antibioticaresistentie Project manager Core team Antibiotic Resistance

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phone 31 MUUIH3M

Mobile 31

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 16 15

10 2e 10 2s privm nlTo

Subject FW Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC

Stafhoofd Communicatie Documentaire informatievoorziening C D

06 10 2«

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

10 2e hoofd afdelingCBRN responsorganisatieDrs
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Centrum Veiligheid
1 5 rivm nl

06

03

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Rljk»in»tUuu vooi Volk»gvron lhvia

«n Mllku

Mlnlilrifrwaii V oU wjr oiiilt r if

IVr ’i n rn Sport

10 2eFrom

Sent maandag 23 maart 2020 10 53

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC

Akkoord Moet voor 12u naar secretariaat CMT
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COVID 19

Dagelijks Situation Report van de LCI R1VM

12 03 2020

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

Telefoon 31 0 io 2e

Positieve

Coronavirus COVID 19 Nederland
Cases

N 614

Samenvatting Data status 12 03 2020 10 00 uur CET

Tot 10 uur zijn 614 personen in Nederland met de diagnose COVID 19 bij het RIVM gemeld waarvan er vijf zijn
overleden Dit betrof alien oudere patienten met onderliggend lijden Dit is een toename van 111 gevallen ten

opzichte van gisteren Een deel hiervan is te verklaren door het steekproefonderzoek in

Brabantse ziekenhuizen In totaal zijn 86 patienten opgenomen geweest in een ziekenhuis dat zijn er 24 meer dan

gisteren Er is een nieuwe patient in de provincie Utrecht gevonden middels de Nivel peilstations {totaal 2

Analyse van de 614 personen laat zien dat 239 personen een bron van besmetting in het buitenland hadden

procentueel is dat ongeveer evenveel als gisteren Naast Italie 193 zijn andere landen van besmetting Oostenrijk 26

Duitsland 7 Iran 2 Groot Brittannie 2 Frankrijk 2 Kaapverdie 1 en China 1 Nieuwe landen waar de

besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn Belgie 1 Mauritius 1 Spanje 1 en Zuid Korea 1

Voor 123 gevallen is de bron onbekend dat zijn er 33 meer dan gisteren Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek De

meerderheid van de gevallen met een onbekende bron is woonachtig in Noord Brabant 91 van de 123 12 zijn

woonachtig in Limburg en 6 in Gelderland 102 Van de gemelde personen is werkzaam in de zorg

Van de 614 gemelde gevallen zijn er273 woonachtig in de provincie Noord Brabant 50 80 in de provincie Utrecht

14 68 in de provincie Zuid Holland 11 53 in de provincie Limburg 5 en 48 in de provincie Gelderland 11

Casusdefinitie

De casusdefinitie wordt aangepast zoals in OMT vanmorgen besproken

Aanpassingen in Nederlands beleid

In ontwikkeling conform OMT en BAO vandaag

Duiding

Volgens de ECDC risk assessment 12 maart is het aantal gevallen in Europa aan het stijgen in verschillende

aangedane gebieden en is het risicoop een ernstige infectie met COVID 19 voor de algehele populatie in de EU matig
en hoog voor ouderen en personen met onderliggend lijden

Voor Nederland geldt dat er naast Noord Brabant ook in andere regio s aanwijzingen zijn voor onopgemerkte lokale

transmissie Dit is reden voor aanpassing in beleid wat in de loop van de dag besloten en kenbaar gemaakt wordt
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 15 2020 11 14 08 AM

FW Invitation to HSC Audio meeting 16 03 2020 at 11 00

Sun 3 15 2020 11 14 08 AM

PM voor op de kick off morgen

Als er OMT is is nog niet zeker ben ik namelijk niet bij kick off

From

Sent zondag 15 maart 2020 12 13

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject FW Invitation to HSC Audio meeting 16 03 2020 at 11 00

To

10 2bHa

Ik zie dat jij achterwacht bent maandag morgen

Kun jij deelnemen aan de HSC

Dank

1° 2s

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 18 19

10 2e 10 2b 2bS|@minvws nl CTo

10 129

10 2e

10 2e 29£ minvws nl

l@rivm nl

Subject FW Invitation to HSC Audio meeting 16 03 2020 at 11 00

S rivm nl

Van l@ec europa eu10 2e

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 18 19 16 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan 10 2e l@ec europa eu

Onderwerp Invitation to HSC Audio meeting 16 03 2020 at 11 00

Dear Members of the Health Security Committee

Dear colleagues

You are invited to the audio meeting of the HSC on the COVID 19 outbreak on Monday 16 3 2020 at 11 00 Luxembourg time

10 2»Chair Head of Unit Unit C3 Crisis management and preparedness in health DG SANTE

Draft agenda
• Coordination of preparedness and response measures

♦ AOB

To participate please register using the link below

10 2g

Given the high number of participants we would like to kindly ask you to consider downloading the app linked below or to use

computers combined with phone conference systems Please avoid using landlines

Install the smart phone app

From your device download the WebEx app Android | Apple iOS
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Best regards

HSC Secretariat
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To |@rivm nl]
m m

From

Sent

Subject
Received

m

Wed 3 18 2020 6 58 38 AM

FW Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz ZorgcontinuTteit voor mensen met een beperking ivm Corona

Wed 3 18 2020 6 58 39 AM

2Q20Q317 Brief VGN aan ministers De Jonge en Bruins inz corona pdf

Graag kijken wie deze kan lezen en oppakken

Dank Q

1CK2»

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

101 28 101 28

10 2s

101 28

10 2e 10 2e
Dubbel

10 28
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 6 2020 1 29 18 PM

RE GISAID submissie

Fri 3 6 2020 1 29 19 PM

10 2eHoi

Beantwoord jij deze

Ik zie dat Mart s naam verkeerd staat En ik sta er niet tussen weet niet of dat nog moet

meer gedaan

10 2e hebben10 2een

10 2eGroetjes

10 2e 10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

[10 2e 10 2s I0 [2e 10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

C10 2e 10 2e 10 2 10 2e

Dubbel
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 16 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 06 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 1 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

• RIVM dd viroloog tel 030 ] 10 2e

I0 2e 10 2ebuiten kantooruren 010 ]

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2« 10 [ae

Midden RAC 10 l2e 10 2e

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

lOK2e 101 20 10 1201 Clb RIVM 10 2e

10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 08 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 29 PM

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2»

10 2e

10 2sbuiten kantooruren 010 ]tO C2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

101 26 @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 27 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 08 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010 | I

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2e

10 2« Clb RIVM 10 2e

£10 2e 10 2e Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2e ©rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 50 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 1 10 2S ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 MMbBMfook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e
£0X20 buiten kantooruren 01 Oj

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



375248



375249

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 11 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste [10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd

• Erasm us MC

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2a

10 2e jbuiten kantooruren 01010 2a

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2«U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 28 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 51 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

I0 2e

10 2e10 2e buiten kantooruren 010]

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 35 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 51 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantooruren bereikbaar

[ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2»

I0 2e[buiten kantooruren 01010 2b

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2S 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 31 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 15 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^^

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X26 @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 12 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 38 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 010^^^^^

10 2e

10 2e

10 2a

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 31 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 I

10 2s ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 010^^^Q

10 2b

C10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

101 26 @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 14 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVMdd

• Erasmus MC H

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e | buiten kantooruren 010 | 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 47 57 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 1

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2«

10 2e

10 2« buiten kantooruren 010 | 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10X2e @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 38 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 24 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 j
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 010^^^^J

10 2«

10 2e

10] 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 08 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 18 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030llU ltBBfook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaarI0 2e

I0 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e @rivm nl



375289

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 22 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 08 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

{ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010 |

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2e

10 2« Clb RIVM 10 2i»

10 2e Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



375289



375290

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 39 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030j

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2b buiten kantooruren 010] 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2s Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 41 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 35 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 I 10| 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 Mtl H 3M Iook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2sU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



375293

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 40 58 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 51 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 j

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010j^^^Q

l° 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 23 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 06 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

l ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

• RIVM dd viroloog tel 030 10 2e

H0 2ebuiten kantooruren 010 ]10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM 10 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 40 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 24 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 j 10 2e jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030^|g|jg^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10KZ9 @rivm nl
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Ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID 9Advies aan OMT betreffende

Datum 09 03 20 versie 2

Aanleiding

In het begin van de SARS CoV 2 uitbraak was nog veel onduidelijk over de transmissieroute en is

gekozen voor een FFP2 masker in de patientenzorg om ook beschermd te zijn tegen mogelijke

aerogene transmissie

Ten gevolge van dreigende tekorten aan ademhalingsbeschermingsmaskers bij toenemend gebruik

is er behoefte om het nut en de noodzaak van FFP2 maskers voor COVID 2019 te heroverwegen

Uitgangspunt voor de maskerkeuze is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid

moet bieden bij de verzorging behandeling van een patient met COVID 2019 waarbij de keuze

draagbaar en functioneel moet zijn en er niet gekozer let worden voor onnodige extra

veiligheidsmaatregelen

Overwegingen

SARS CoV 2 is een respiratoir virus dat volgens de huidige beschikbare gegevens overgebracht wordt

via druppel contact Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor aerogene transmissie De infectie

kent een ernstige morbiditeit van 20 en mortaliteit van 1 2 5 Daarnaast is een grote populatie at

risk e en antiviraal middel of vaccinatie beschikbaar waardoor COVID 2019 als ernstig e

meldingsplichtige ziekte groep A is gecategoriseerd

Voor andere respiratoire virussen die via besmette druppels worden overgebracht wordt druppel

contact isolatie gehanteerd waarbij een FFP1 masker als ademhalingsbeschermingsmasker

voldoende beschermend voor de transmissie via druppels wordt geacht

Werkwijze

3 groepen inhoudsdeskundigen zijn geconsulteerd uit de volgende geledingen
MM Hoogleraren hoofden IP

Leden van WG Curatieve zorg van het Platform Preparatie groep A ziekten LCI

DB WG HIP NVMM DB VHIG BVF

De volgende vragen zijn gei nventariseerd

1 Onderschrijf je het uitgangspunt of heb je een ander voorstel

2 Voldoet het FFP2 masker aan het uitgangspunt of is de beschermingsgraad onnodig hoog
a Indien onnodig hoog waaruit onderzoeksresultaten kan dit worden afgeleid

3 Is een FFP1 masker voldoende beschermend bij druppeloverdracht om medewerkers optimale

veiligheid te bieden

a Zo ja welke onderzoeksresultaten ondersteunen dit

b Indien FFP1 adequate bescherming biedt bij welke ingrepen is dan een FFP2 gei ndiceerd

Versie 2 090320 k e v
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4 Hoe waarborgen we het veiligheidsgevoel
— de veiligheid van zorgmedewerkers bij

opschaling tekorten aan ademhalingsbesche ngsmaskers

ADVIES

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS CoV 2 ia druppels en

in direct contact bied PI masker voldoende bescherming voor gezondheidsmtucwerkers die

patienten me n verzorgen met COVID 2019

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals

bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale intubatie niet invasieve beademing

handmatige beademing tracheostomie handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen
6 13

Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd

Onderbouwing

FFP1 en FFP2 ademhalingsbeschermingsmaskers hebben een resp filterende werking van 80 en

95 mits ze goed aangesloten op het gezicht worden gedragen en bieden bescherming tegen

transmissie via grotere en kleinere druppels Chirurgische maskers MR bieden bescherming tegen

spatten en druppels maar hebben een beperkte filterende werking Of de technische meetbare

verschillen tussen chirurgische maskers en FFP1 maskers in de praktijk leiden tot verschillen in de

veiligheid voor de drager is tot nu toe niet bewezen

Het is onduidelijk in hoeverre de aerosolen die kunnen ontstaan bij hoesten en niezen wezenlijk qua

aantal load en afstand bijdragen aan de transmissie van COVID 2019 Tot op heden zijn er geen

aanwijzingen voor aerogene transmissie Dit duidt er op dat m n grotere druppels

verantwoordelijk zijn voor de transmissie van SARS CoV 2 Wei is belangrijk te constateren dat

overdracht van SARS CoV 2 via contact met keel slijmvlies zeer waarschijnlijk is Het correct dragen

en het uittrekker lierbij van belang waarbij moet voorkomen dat men zichzelf via

gecontamineerde handen besmet

Inhoudsdeskundigen die zijn geconsulteerd en betrokken waren bij het tot stand komen van dit

advies

Greet Vos Alexander Friedrich Annet Troelstra Ingrid Spijkerman

Pauline Ellerbroek

10 2e

Rosa van Mansfeld

Chantal Bleeker Roovers Martin Grobusch

Gerda Lelieveld Gijsbert van Willigen en Karin Ellen Veldkamp

I Joost Hopman Edmee Bowles 10 2e

I Marije Bomers
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virus spread Nat Commun 2013 4 1935 doi 10 1038 ncomms2922

12 Kutter et al Transmission routes of respiratory viruses among humans Current Opinion

in Virology 2018 28 142 151

13 WHO Interim guidance Advice on the use of masks in the community during home care

and in health care setting in the context of the novel coronavirus 2019 nCoV Jan 2020

14 WHO Guidelines on infection prevention and control of epidemic and pandemic prone

acute respiratory infections in healthcare settings 2014

https apps who int iris bitstream handle 10665 112656 9789241507134_eng pd

jsessionid A5D9EEB85D18E5A8A0B579571A4331F9 sequence l

15 ECDC Technical Report Guidance for wearing and removing personal protective

equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed

COVID 19 Feb 202016

16 WIP richtlijn Persoonlijke hygiene medewerker 2015 [ZKH] https www rivm nl wip richtliin

persoonliike beschermingsmiddelen zkh

17 17 WIP Overzicht Persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro organismen 2017

[VWK] https www rivm nl documenten overzicht persoonliike beschermingsmiddelen

biispecifieke micro organismen vwk

18 NEN EN 149 2001 A1 2009 Respiratory protective devices Filtering half masks to protect

against particles Requirements testing marking 2009

19 NEN EN 14126 2003 Protective clothing Performance requirements and tests methods for

protective clothing against infective agents 2003

Versie 2 090320 k e v
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20 NEN EN 14683 2014 Medische gezichtsmaskers Eisen en beproevingsmethoden 2014

Versie 2 090320 k e v
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To MieQM@rivm nl1 j@rivm nl]nj m

From

Sent

Subject
Received

Concept corona RIVM Maaazine docx

m

Thur 3 12 2020 9 54 24 AM

corona kort artikel in RIVM Magazine
Thur 3 12 2020 9 54 25 AM

Hoi

Ik weet dat jullie heel druk zijn Ik wil graag in een kort algemeen artikel aandacht besteden aan het coronavirus in

RIVM Magazine
Doel is

• Maatregelen en feiten herhalen bv video handen wassen extra delen

• Rol RIVM benadrukken

• Naar de website leiden want daar staat alles en daar komen de updates

Heel graag een snelle blik van een van jullie op dit concept

Bedankt alvast

Groeten

06 m

drs 10 2«

Communicatieadviseur Hoofdredacteur RIVM Magazine

RIVM Communicatie Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Corporate Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030 1 10 2e

10 2b aanwezig

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 02 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de



375300

microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 10 2«

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^

10 2» ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2«

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 |2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e

10K2e

10 2eTo |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 6 2020 3 48 00 PM

FW tweet van huisarts over mondmasker overwegingen
Fri 3 6 2020 3 48 01 PM

Hoi 10 2e

Heb je al getwitterd of met onderstaande iets gedaan
Dan aub niet doen er is vandaag een nieuw advies vanuit het OMT ook bij monstername volstaat een FFP1

masker

10 2eGroetJ

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10| 2e 10 2a

dubbe10 2e 10 2e

10 2«

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e

10 2«

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10X29

10 2e

10 129 101 29

1101 29 101 29

dubbel
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dubbel

I0 2e

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 12 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 28 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030]

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^J

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10KZ9 @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 48 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 I

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

10 2e

10 2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM jS

| Erasmus MC

| Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2e Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 32 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

10 129 ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010 |

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 21 52 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 36 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag



375309

als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^^^

10X26

10X29

10X29

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2»

10 2b

10 2« |10 2«To @rivm nl 0 l@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

testbeleid in Nederland MT docx

Mon 3 23 2020 9 26 31 PM

testbeleid in Nederland_MT
Mon 3 23 2020 9 26 31 PM

Hey 10 2

Het ziet er al heel goed uit Ik heb de volgorde een beetje veranderd Dus er zitten veel track changes in maar valt

reuze mee

Morgen even bedenken hoe we dit een plaats op de website kunnen geven De alinea over onderzoek naar

alternatieve testen kunnen we ook in het overzicht van onderzoeken meenemen

Tot morgen

10 2eGroet
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 28 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 15 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 010^^^Q

10 2e• RIVM dd viroloog tel 030

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2» ©rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 47 47 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia



375326

Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 1 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030^^^^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

■uaiHpa ibuiten kantooruren 010 | 10 2«

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Summary of alert notification EWRS

Category Response measure

Travel restrictions advice Travel advice

Travel restrictions advice Case reporting aboard conveyances

Travel restrictions advice Sanitary control and surveillance

Travel restrictions advice Travel trade restrictions

Transmission reduction measures Air safety

Transmission reduction measures Blood and other SoHO safety

Disinfection disinfestation and deratting DDDTransmission reduction measures

Population measures Reduce contagiousness hygienic measures

Reduce contagiousness use of personal protective

equipmentPopulation measures

Population measures Reduce contact frequency social distancing

General Communication to the public

General Communication to healthcare services

General Enhanced surveillance or investigation

General Intersectoral communication

General Ensuring diagnostic capability and capacity

Activate incident emergency management systemGeneral

General Ensuring treatment capability and capacity

General Risk assessment

Case detection and management Isolation of patients

Case detection and management Contact tracing

Case detection and management Personal protective measure

Case detection and management Quarantine

Case detection and management Transport to hospital

Case detection and management Screening

Case detection and management Chemoprophylaxis
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Summary of alert notification EWI

Czech

RepublicAustria Bulgaria Croatia Denmark Estonia FinlandCyprus EC France

Active Inactive Active Active Active Active Active Active Active

Active

PlannedActive Active Active

Active Active

Active Active

Active

PlannedActive Active

PlannedActive

Planned

PlannedActive Inactive Active Active Active Active Active Active Active

PlannedActive Active Active Active Active Active Active

Active

Active Active Active Active Active Active Active

Active Active Active Active

PlannedActive Active

Active

Active Active

PlannedActive Active Active

PlannedActive Active

Inactive Active Active

Active

Active Active

Active Active
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ary of alert notification EWRS

Luxembo

Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania MaltaGermany Greece Hungary urg

Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active

Active Active

Active Active Active

Active

Active Active

Active Active

Active Active Active Active

Active

Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active

Active Active Active Active Active Active Active Active

Active

Active Active Active

PlannedActive Active Active

Active Active

Active

Active Active

Active Active Active Active

Active Active Active Inactive

Active Active

Active

Active Active

Active Active
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Netherlan 5witzerla United

Kingdomds Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden ndNorway

PlannedActive Active Active Active Active Active Active Active

Active Active

Active Active Active

Active Active Active Active Active

Active

Active Active Active

Active

PlannedActive Active Active Active Active Active Active Active

Planned PlannedActive Active Active Active Active Active Active Active

PlannedActive Active Active

Active Active Active Active Active Active Active

Active Active Active Active Active

Active Active

Active Active Active

Active Active Active Active Active Active

Active Active Active Active

Active Active Active Active

Active Active

Active Active

Active Active Active

Active
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Updated 05 03 2020 source EWRS

Country Category

GeneralAustria

GeneralAustria

GeneralAustria
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Transmission reductionAustria

measures

Travel restrictions adviceAustria

Travel restrictions adviceAustria

Belgium General

Bulgaria Case detection and

management

Bulgaria General

Travel restrictions adviceBulgaria

GeneralCroatia
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GeneralCroatia

GeneralCroatia

GeneralCroatia

GeneralCroatia

GeneralCroatia

GeneralCroatia

Transmission reductionCroatia

measures
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Transmission reductionCroatia

measures

Travel restrictions adviceCroatia

Travel restrictions adviceCroatia

Travel restrictions adviceCroatia

Case detection and

management

Croatia

Case detection and

management

Croatia

Case detection and

management

Croatia

Case detection and

management

Croatia

Case detection and

management

Cyprus

Case detection and

management

Cyprus

Case detection and

management

Cyprus

Case detection and

management

Cyprus

GeneralCyprus
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GeneralCyprus

Population measuresCyprus

Travel restrictions adviceCyprus

Case detection and

management

Cyprus

GeneralCyprus

Travel restrictions adviceCyprus

Travel restrictions adviceCzech Republic

Travel restrictions adviceCzech Republic
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Czech Republic General

Czech Republic General

Czech Republic General

Denmark Case detection and

management

Denmark Case detection and

management

Denmark General

Denmark General
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Denmark General

Denmark General

Denmark General

Denmark General

Denmark General

Denmark Population measures
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Denmark Population measures

Travel restrictions adviceDenmark

GeneralEstonia

GeneralEstonia

GeneralEstonia

GeneralEstonia
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Travel restrictions adviceEstonia

Case detection and

management

Estonia

Finland General

Finland General

Finland General

Travel restrictions adviceFinland
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Finland General

Travel restrictions adviceFinland

Case detection and

management

France

Case detection and

management

France

GeneralFrance

GeneralFrance

GeneralFrance

GeneralFrance

GeneralFrance

Population measuresFrance
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Travel restrictions adviceFrance

Travel restrictions adviceFrance

Population measuresFrance

Population measuresFrance

Case detection and

management

Germany

Case detection and

management

Germany

Case detection and

management

Germany

Case detection and

management

Germany

GeneralGermany

GeneralGermany
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GeneralGermany

GeneralGermany

GeneralGermany

GeneralGermany

GeneralGermany

GeneralGermany

Population measuresGermany

Population measuresGermany
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Transmission reductionGermany
measures

Transmission reductionGermany
measures

Travel restrictions adviceGermany

Travel restrictions adviceGermany
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Travel restrictions adviceGermany

Case detection and

management

Greece

GeneralGreece

GeneralGreece

Travel restrictions adviceGreece

Case detection and

management

Greece

Case detection and

management

Hungary

Case detection and

management

Hungary

GeneralHungary

GeneralHungary

Travel restrictions adviceHungary

Case detection and

management

Hungary
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Iceland General

Iceland General

Iceland Population measures

Travel restrictions adviceIceland

Travel restrictions adviceIceland

Iceland Case detection and

management
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Ireland General

Ireland General

Travel restrictions adviceIreland

Ireland General

Ireland Case detection and

management

Ireland General

Italy Case detection and

management

Italy Case detection and

management
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Italy General

Italy General

Italy Population measures

Italy Transmission reduction

measures

Italy Transmission reduction

measures

Travel restrictions adviceItaly

Travel restrictions adviceItaly

Travel restrictions adviceItaly

GeneralLatvia
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GeneralLatvia

GeneralLatvia

GeneralLatvia

GeneralLatvia

Travel restrictions adviceLatvia
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Travel restrictions adviceLatvia

Travel restrictions adviceLatvia

Lithuania Case detection and

management

Lithuania Case detection and

management
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Lithuania General

Lithuania General

Lithuania General

Lithuania General

Lithuania General

Lithuania Population measures

Lithuania Population measures

Travel restrictions adviceLithuania
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Luxembourg Case detection and

management

Luxembourg General

Travel restrictions adviceLuxembourg

Malta General

Malta General

Malta General

Travel restrictions adviceMalta

Netherlands General

Netherlands General
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Netherlands General

Netherlands General

Netherlands General

Travel restrictions adviceNetherlands
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GeneralNorway

GeneralNorway

GeneralNorway

GeneralNorway

GeneralNorway

Transmission reductionNorway
measures

Travel restrictions adviceNorway
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Poland General

Portugal Case detection and

management

Portugal Case detection and

management

Portugal Case detection and

management

Portugal Case detection and

management

Portugal General

Portugal General

Portugal General

Portugal General
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Portugal General

Portugal General

Portugal General

Portugal Population measures

Portugal Transmission reduction

measures

Portugal Transmission reduction

measures

Travel restrictions advicePortugal

GeneralRomania

GeneralRomania
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Travel restrictions adviceRomania

Slovakia General

Slovakia General

Slovakia General

Slovakia General

Slovakia General

Slovakia Travel restrictions advice

Slovakia Transmission reduction

measures

Slovenia General
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Slovenia General

Slovenia General

Slovenia Transmission reduction

measures

Travel restrictions adviceSlovenia

Case detection and

management

Spain

Case detection and

management

Spain

Case detection and

management

Spain

Case detection and

management

Spain
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GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

GeneralSpain

Transmission reductionSpain
measures
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Transmission reductionSpain
measures

Travel restrictions adviceSpain

Travel restrictions adviceSpain

Sweden General

Sweden General
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Sweden General

Sweden General
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Travel restrictions adviceSweden

Sweden Case detection and

management

Sweden Case detection and

management

Sweden Case detection and

management

Sweden Case detection and

management

Sweden Case detection and

management

Sweden Population measures

Sweden Transmission reduction

measures
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Switzerland General

Switzerland General

Switzerland General

Switzerland General

Switzerland General

Switzerland General
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Switzerland General

Switzerland General

Travel restrictions adviceSwitzerland

Travel restrictions adviceSwitzerland

Switzerland Population measures
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Switzerland Population measures

Switzerland Case detection and

management

Switzerland Case detection and

management

Switzerland Case detection and

management

Switzerland Transmission reduction

measures
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United Kingdom General

United Kingdom General

United Kingdom General

Travel restrictions adviceUnited Kingdom
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Response Measure Status

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Intersectoral communication Active
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Blood and other SoHO safety Active

Sanitary Control and surveillance Active

Travel advice Active

Active

PPE Active

Communication to the public Active

Travel advice Active

Risk assessment Active
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Ensuring treatment capability and capacity Active

Activate incident emergency management

system

Active

Communication to the public Active

Intersectoral communication Active

Communication to healthcare services Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Planned

Disinfection disinfestation and deratting DDD Active
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Blood and other SoHO safety Active

Travel advice Active

Sanitary control and surveillance Active

Case reporting aboard conveyances Active

Quarantine Active

Transport to hospital Active

Contact tracing Active

Isolation of patients Active

Contact tracing Active

Isolation of patients

Screening Active

Transport to hospital

Communication to healthcare services Active
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Communication to the public Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Travel advice

Personal protective measure Active

Intersectoral communication

Sanitary control and surveillance Active

Travel Trade restrictions Active

Travel advice Active
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Communication to the public Active

Communication to healthcare services Active

Active

Isolation of patients Active

Personal protective measure Active

Activate incident emergency management

system

Active

Communication to healthcare services Active
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Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Intersectoral communication Active

Risk assessment Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active
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Reduce contagiousness use of personal

protective equipment

Active

Travel advice Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Intersectoral communication Active
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Travel advice Active

Screening Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Intersectoral communication Active

Travel advice Active
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Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Travel Trade restrictions Active

PlannedContact tracing

Isolation of patients Planned

Activate incident emergency management

system

Planned

Communication to healthcare services Planned

Communication to the public Active

Enhanced surveillance or investigation Active

Intersectoral communication Active

Reduce contagiousness use of personal

protective equipment

Planned
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Sanitary control and surveillance Planned

Travel advice Active

Reduce contact frequency social distancing Planned

Reduce contagiousness hygienic measures Planned

Contact tracing Active

Isolation of patients Active

Personal protective measure Active

Quarantine Active

Activate incident emergency management

system

Active

Communication to healthcare services Active
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Enhanced surveillance or investigation Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Planned

Ensuring treatment capability and capacity Active

Intersectoral communication Active

Communication to the public Active

Risk assessment Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Reduce contagiousness use of personal

protective equipment

Active
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Blood and other SoHO safety Active

Air safety Active

Case reporting aboard conveyances Active

Sanitary control and surveillance Active
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Travel advice Active

Transport to hospital

Communication to healthcare services

Communication to the public Active

Travel Advice Active

Screening

Contact tracing Active

Persona protective measure Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Travel advice Active

Isolation of patients Active
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Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Case reporting aboard conveyances Active

Travel advice Active

Transport to hospital Active



375333

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Travel advice Active

Intersectoral Communication Active

Contact tracing Active

Risk assessment Active

Contact tracing Active

Isolation of patients Active
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Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Air safety Active

Blood and other SoHO safety Active

Sanitary control and surveillance Active

Travel advice Active

Travel Trade restrictions Active

Communication to healthcare services Active
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Communication to the public Active

Activate incident emergency management

system

Active

Communication to healthcare services Active

Intersectoral communication Active

Sanitary control and surveillance Active
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Travel advice Active

Travel advice Active

Screening Active

Screening Active



375333

Communication to healthcare services Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Travel advice Active
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Isolation of patients Active

Communication to the public Active

Travel advice Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Planned

Travel advice Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active
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Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Risk assessment Active

Travel advice Active
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Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Risk assessment Active

Intersectoral communication active

Blood and other SoHO safety Active

Travel advice Active
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Chemoprophylaxis Active

Contact tracing Active

Isolation of patients Active

Transport to hospital Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Enhanced surveillance or investigation Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active
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Ensuring treatment capability and capacity Active

Intersectoral communication Active

Risk assessment Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Blood and other SoHO safety Active

Disinfection disinfestation and deratting DDD Active

Travel advice Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active
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Travel advice Active

Communication to healthcare services Active

Communication to the public Active

Communication to the public Active

Intersectoral communication Active

Active

Travel advice Active

Blood and other SoHO safety Active

Intersectoral communication Active
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Communication to the public Active

Communication to healthcare services Active

Blood and other SoHO safety Active

Travel advice Active

Contact tracing

Isolation of patients

PPE

Transport to hospital
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Activate incident emergency management

system

Communication to healthcare services Planned

Communication to the public Active

Enhanced surveillance or investigation

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Ensuring treatment capability and capacity

Risk assessment

Intersectoral communication

Air safety
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Blood and other SoHO safety

Case reporting aboard conveyances

Travel advice

Risk assessment Planned

Communication to healthcare services Active
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Communication to the public Active

Intersectoral communication Active
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Travel advice Active

Transport to hospital Active

Personal protective measure Active

Quarantine Active

Isolation of patients Active

Contact tracing Active

Reduce contagiousness hygienic measures Active

Air safety Active
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Intersectoral communication Active

Risk assessment Active

Ensuring diagnostic capability and capacity Active

Ensuring treatment capability and capacity Active

Activate incident emergency management

system

Active

Communication to healthcare services Active
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Communication to the public Active

Enhanced surveillance or investigation Active

Travel advice Active

Case reporting aboard conveyances Active

Reduce contact frequency social distancing Active
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Reduce contagiousness hygienic measures Active

Contact tracing Active

Isolation of patients Active

Quarantine Active

Air safety Active



375333

Communication to healthcare services Planned

Communication to the public Planned

Enhanced surveillance or investigation Planned

Travel advice Planned
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Deta il

Information shared with healthcare professionels on Website of

MoH and via Standard communication channels e g regional health

authorities Information is being updated constantly Information

on available labtest and who should be tested Web Links to

supportive documents from WHO and ECDC

https www sozialministerium at Themen Gesundheit Uebertragb
are Krankheiten Infektionskrankheiten A Z Neuartiges
Coronavirus html

Information shared on Website of MoH and MoFA updates

hygiene measures etc

https www sozialministerium at Themen Gesundheit Uebertragb
are Krankheiten Infektionskrankheiten A Z Neuartiges
Coronavirus html

Travel information at airport on hygiene measures and doctor

consultation for travellers to from China Poster Leaflet

regular Meetings Audio conferences Exchange of Information

preparation of potential response measures
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Information regarding Blood and other SoHO safety

https www basg gv at marktbeobachtung amtliche

nachrichten detail novel corona virus 2019 ncov

Entry Screening at Vienna Airport for passengers on direct flights
from China temperature check Travel identity form by Air China

similar to passenger locator forms

Regular update regarding travel advice by MoFA

https www bmeia gv at reise aufenthalt reiseinformation China

https www bmeia gv at reise

aufenthalt reiseinformation lan d china

procedure in place for the case management for a suspicion of a

MERS coronavirus infection

Diagnostic testing for the novel coronavirus PCR at National

Reference Laboratory for respiratory pathogens
Information for travellers on Federal Foreign Office s website

Information to the FICW and precaution measures in healthcare

settings in the week 3 2020 last update on 28 01 2020

communication to the general public available on

https www ncipd org index php option com_k2 view item id

546 ncov 012020 lang bg and on the websites of the Regional
Health inspectorates

https www mh government bg bg ministerstvo vtorostepenni

razporediteli regionalni zdravni inspektsii

Crisis management headquarter of Ministry of Health and Croatian

Institute of Public Health are monitoring the situation continuously
and conducting regular risk assessments at the national level based

on information from ECDC WHO and other sources



375333

Croatia has identified designated hospitals for the treatment of

Development of protocol
and introduction of specific SARS CoV 2 diagnostics at the Clinical

infectious disease hospital in Zagreb

suspect confirmed cases

National crisis management headquarter established by

government

General information on COVID 19 daily updates on evolving
situation press releases published regularly press conferences

related to confirmed cases and other forms of extensive media

coverage https www hzjz hr sluzba epidemiologija zarazne

bolesti epidemija pneumonije povezana s novim koronavirusom

kina https www hzjz hr wp content uploads 2020 01 Preporuke
za putnike 2019_letak pdf https www hzjz hr wp

content uploads 2020 01 Recom mendations for travellers pdf

https www hzjz hr priopcenja mediji covid 19 priopcenje prvog

slucaja https www hzjz hr medunarodna

istrazivanja koronavirus najnoviji podatci

NPHI has been in contact with the Crisis Management Headquarter
of the Ministry of Health Border Sanitary Inspection Ministry of

Foreign Affairs and other relevant institutions

dissemination of the protocol to healthcare professionalsin the

event of suspected cases

guidance on IPC measures investigation of possible cases and

guidance for primary care and diagnostics

Development of protocol specific diagnostics at the Clinical

infectious disease hospital in Zagreb

DDD measures according to the developed SOP s for different

settings and transportation vehicles available at

https www hzjz hr sluzba epidemiologija zarazne bolesti postupci

pranja ciscenja i dezinfekcije sanitetskih vozila
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Precautionary deferral from donation of blood cells and tissues for

28 days after possible exposure to a confirmed case or after

returning from affected areas Additionally recovering confirmed

cases positive for SARS CoV 2 should be deferred as donors for at

least 28 days after symptom resolution

recommendation on travel to and from affected areas

https www hzjz hr sluzba epidemioIogija zarazne

bolesti preporuke za putnike u kinu letci

https www hzjz hr medunarodna istrazivanja koronavirus

najnoviji podatci

Border police and sanitary border control are identifying persons

coming from affected area and subsequently putting them under

active health monitoring in duration of 14 days if asymptomatic or

referring to designated hospital if present signs symptoms

consistent with COVID 19

According to existing SOP we are following regular procedures for

detection and management of suspected cases of infectious

diseases on board of conveyances

MoH issued declaration of quarantine in designated hospitals and

other objects hotels etc at local and regional level

Well established SOP for contact tracing and management

Crisis management headquarter of MoH identified isolation

capacities at county and national level

Use of SARS protocol for CT being updated for nCoV

Measures for controlling and managing hospitalised cases

Screening of persons traveling from China and cross through the

buffer zone also for ports and marinas

Protocol for transfer of a suspected case to the designated hospitals
for further evaluation
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Information on outbreak Q A leaflet for the public national

information CALL center

hygiene measures information leaflet regarding the reduction of

respiratory infection in general

preventive measures when traveling to high risk region and

symptoms to be aware of upon returning

IPC protocol for nCoV for healthcare services checking supply of

PPE materials

Communication with relevant ministries services organizations

Screening travelers that comimg from China with a questionnaire
and clinical examination tempreture measuring
Information flyer where to cal if they developed symptoms
national emergency number

The government of the Czech Republic has decided on ban of all

direct flights between the Czech Republic and mainland China See

link http www mzcr cz dokumenty ochranne opatreni
ministerstva zdravotnictvi zakaze od nedele vsechny lety z

cin_18465_l html The government of the Czech Republic lays down

the embassies of the Czech Republic in China in Hong Kong not to

accept visa applications and residence permits filed iin China and

Hong Kong See link

https www mzv cz beijing cz konzularni_informace aktuality doc

asne_uzavreni_ceskych_vizovych_a html

Posters and leaflets to inform travellers from coronavirus affected

areas what to do in case of high temperature cough and shortness

of breath are available at all international airports Information is

also available on the website of the Vaclav Havel Airport Prague see

link https www prg aero en prevention spread coronavirus

Recommendation to avoid non essential travels to China and

recommendation not to travel to Hubei and Zhejiang province on

the Ministry of Foreign Affairs website See link

https www mzv cz jnp cz cestujeme aktualni_doporuceni_a_varo
vani cina_riziko_nakazy_koronavirem html
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Information on prevention of coronavirus infection is shared via the

website of the MoH and also via the website of the National Public

Health Institute NIPH This information is regular updated see link

http www mzcr cz dokumenty koronavirus 2019 ncov informace

pro obcany_18432_4122_l html

http www szu cz tema prevence doporuceni pro verejnost 2019

ncov The NIPH is providing hotline phone number 420 724 810 106

for general public and health care professionals

1 Standard communication channels 2 Ad hoc meetings with

experts concerned 3 Algorithm for expert cooperation in the area

of detection notification epidemiological measures

update on pneumonia cases in Wu han China for general public and

travelers on NIPH and MoH webpage

Two national referral hospitals are dedicated to manage all

suspected cases under the required patient isolation and infection

prevention measures

Guidance on hygiene measures and PPE

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus and the

Danish Health Authority

https www sst dk da Udgivelser 2020 Case definition diagnostik

og haandtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus

nCoV

Coordination groups by Statens Serum and Danish Health Authority

guidance for healthcare providers and laboratories regarding risk

assesment case definition case management incident

management hygiene measures and diagnostic laboratory testing

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus

https www sst dk da Udgivelser 2020 Case definition diagnostik

og haandtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus

nCoV
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We have provided guidance for healthcare providers and

laboratories regarding risk assesment case definition case

management incident management hygiene measures and

diagnostic laboratory testing

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus

https www sst dk da Udgivelser 2020 Case definition diagnostik

og haandtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus

nCoV

Regularly updated information on website Statens Serum Institut

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus and

https www ssi dk aktuelt nyheder 2020 udbrud af

lungebetandelse med en ny coronavirus i kina seneste nyt

Information published by Danish Health Authority

https www sst dk da Nyheder 2020 Ny coronavirus fra Wuhan

National Virology Laboratory at Statens Serum Insitute corona

virus diagnostic testing for any suspected case seven days per

week

National incident management Team in contact with MoFA security
authorities an dother relevant institutions Regular updates

Statens Serum Institut and the Danish Health Authority monitoring
team meetings and exchange of internal and external

communications reports from international organizations etc

Guidance on hygiene measures and PPE published by Statens Serum

Institut

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus and the

Danish Health Authority

https www sst dk da Udgivelser 2020 Case definition diagnostik

og haandtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus nCoV
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Guidance on hygiene measures and PPE published by Statens Serum

Institut

https www ssi dk aktuelt sygdomsudbrud coronavirus and the

Danish Health Authority

https www sst dk da Udgivelser 2020 Case definition diagnostik

og haandtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus nCoV

As of 26 January 2020 MoFA advises against any non essential

travel to the Hubei province in China until further notice given the

uncertainty about the 2019 nCoV outbreak situation and because

the control measures taken to control the outbreak affect travel

within China

Danish travellers advised to contact the Danish embassy in Beijing
or the MoFA in Copenhagen

https um dk da rejse og ophold rejse til

udlandet rejsevejledninger kina

guidelines and information about 2019 nCov for all HCW including

epidemiological overview case definition and testing laboratory
criteria and personal protection Updating HCW information and

guidelines

Ready for broad communication daily updates are shared on

online page www terviseamet ee

Able to identity 2019 nCoV in national infectious disease laboratory

Sharing talking points with other Gov Agencies MoFA MoSA

updated information and guidelines to all concerning legal
authorities and sent out renewed materials today
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No travel restriction as per WHO Public alerted as to measures

taken to take if travelling to affected areas Recommendation for

travellers to follow basic precautions and contact public health

authorities if they develop suggetsive symptoms within 14 days

upon returning from affceted area Reco endations to Tallinn Int

Airport in according to European Union Aviation Safety Agency
EASA Operational Recommendations in relation to 2019 nCoV

infections

Estonian Health Board regulary sharing EASA EU Healthy Gateways

guidelines and information to our harbors airports including
aircraft operators about the travel recommodations and points of

entry advice

Patients with severe viral pneumonia Updated guideline to HCW

corona testing of cases with severe viral pneumonia with unknown

etiology

guidance to healthcare providers and laboratories regarding risk

assesment case definition case management incident management

and laboratory testing

daily updated on event website https thl fi fi web infektiotaudit

ja rokotukset ajankohtaista wuhanin koronavirus available in

Finnish Swedish and English

Close contact with transporation and border authorities airports
MoFA security authorities and animal health experts Daily updates

information on website https thl fi fi web infektiotaudit ja
rokotukset ajankohtaista wuhanin koronavirus available in

Finnish Swedish and English

updated instructions for people travelling in the epidemic area

https thl fi en web infectious diseases what s new wuhan

coronavirus latest updates instructions for people travelling in the

epidemic area wuhan coronavirus
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The national virology laboratory at Finnish Institute for Health and

Welfare and virology laboratory of Helsinki University Hospital

provides corona virus diagnostic testing for any suspected case

https thl fi fi web infektiotaudit ja rokotukset taudit ja

torjunta taudit ja taudinaiheuttajat a o wuhanin

koronavirusl wuhan koronaviruksen laboratoriotutkimukset

Instructions for passengers arriving in Finland English

https thl fi en web infectious diseases what s new wuhan

coronavirus latest updates instructions for passengers arriving in

finland wuhan coronavirus and Chinese

https thl fi en web infectious diseases what s new wuhan

coronavirus latest updates instructions for passengers arriving in

finland wuhan coronavirus instructions for passengers in chinese

wuhan coronavirus

MoFA of Finland advises against non essential travel to the Hubei

province https um fi matkustustiedote c CN

Tools procedure are ready in case we need to perform CT

France has 150 beds available at hospitals for confirmed cases

Symptomatic people ask to stay at home and call emergency unit

Crisis management center are activated level 3 3

The French MoH a press conference on 2020 01 21

Communication towards the general population specific web

pages on the public health agency and Ministry of Health websites

The Public Health Emergency Operations Center level 2 3

Situation summary 2x per week by MoH to other Mins Agencies
and Academic societies

For medical staff PPE are available to health professionnal Mask

are recommanded for symptomatic people to reduce transmission
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At CDG airport Paris and Saint Denis airport La Reunion medical

team deployed to provide information and identified potential sick

people and for case management All airports digital informations

poster is available for the travelers

Advice for travelers updated Communication at airports flyers

posters and screens in FR ENG Mandarin medical service of Paris

Charles de Gaulle airport informed of the situation Vocal

messages are broadcasted in every direct flights to and from Wuhan

French English and Mandarin

The RKI has updated its guidelines for contact tracing and the

management of contact persons

https www rki de DE Content lnfAZ N Neuartiges_Coronavirus n

CoV html

Guidance regarding isolation criteria and measures has been

published www rki de wuhan

The RKI has updated its guidelines on personal protective measures

for health professionals

https www rki de DE Content lnfAZ N Neuartiges_Coronavirus n

CoV html

Guidance on criteria for quarantine of contact persons has been

published www rki de wuhan

The RKI activated its Emergency Operations Centre on 24 01 2020

The activation is an upgrade from the coordination office which

was activated on 14 01 2020 The Federal Foreign Office has also

formed a crisis group

We inform health professionals through our website

www rki de wuhan
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The RK1 has updated its guidelines for case detection as well as case

definition and reporting criteria for 2019 nCoV An amendment to

the German Infection Protection Act has been implemented and

came into effect on 01 02 2020 Physicians are required to notify

suspected cases of 2019 nCoV and laboratories are required to

report positive test results for 2019 nCoV

https www rki de DE Content lnfAZ N Neuartiges_Coronavirus n

CoV html https www„gesetze im

internet de coronavmeldev l html

The RKI has updated its guidelines for testing of patients for 2019

nCoV We have developed and published guidance for laboratory

testing and have the capability and capacity to detect the 2019

nCoV

https www rki de DE Content lnfAZ N Neuartiges_Coronavirus n

CoV html

Germany has adquate treatment capability and capacity

Experts from Point of Entries are in contact The Federal Foreign
Office has formed a crises group

FAQ for the general public have been provided by the national

agency for health education and promotion BzGA

https www infektionsschutz de coronavirus sars cov 2 html FAQs

from the Robert Koch Institute have been provided on our website

and are continuously updated

https www rki de SharedDocs FAQ NC0V2019 FAQ_Liste html

The Centre for International Health Protection at the RKI is

monitoring and assessing the situation www rki de wuhan

Guidance on hygiene measures has been published
www rki de wuhan

Guidance on hygiene measures and PPE has been published
www rki de wuhan
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According to the Paul Ehrlich Institute people returning from China

or people with contact to a confirmed SARS CoV 2 case will be

banned from donating blood stem cells or plasma for 4 weeks

People recovering from COVID 2019 are banned for 8 weeks

Dear Colleagues The Federal Ministry of Health in Germany has

raised a NOTAM which is valid for 3 months until 04 April 2020

The following is detailed in the NOTAM The pilot responsible for

an aircraft arriving from the People s Republic of China including

Hong Macao and special administrative regions is required to

submit the health part of the aircraft general declaration upon

landing at the first airport in Germany All travelers arriving in

Germany by aircraft that have departed from the People s Republic
of China including Hong Macao and special administrative regions
are required to fill out and submit a public health passenger locator

form to public health authorities at the destination airport All

carriers must keep available data on flights from People s Republic
of China including Hong Macao and special administrative regions
for up to 30 days This includes data for identification and contact

details of travelers as well as seating plans Best regards Sarah

McFarland on behalf of the German EWRS Team

A law on case reporting aboard conveyances has been in place since

2013 http www gesetze im internet de igv dg IGV DG pdf

As of today all passengers of incoming direct flights passenger and

cargo from China will be provided with information material on

board of the plane Additionally mandatory questions on exposure

contact to confirmed cases of SARS CoV 2 OR close contact to a

person from a risk area OR previous stay in a risk area and clinical

symptoms fever cough dyspnea will be printed on the passenger

locator card Any persons with positive or no answers will be further

interviewed by the medical services of the airports and possibly
tested for SARS CoV 2 WWW RKI DE NCOV AUSSTEIGEKARTEN

WWW RKI DE NCOV HANDZETTEL
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The Federal Foreign Office provides updated information and advice

for travellers https www auswaertiges
amt de de aussenpolitik laender china

node chinasicherheit 200466 The information poster for airports in

English German and Mandarin is currently being updated

https www rki de DE Content lnfAZ N Neuartiges_Coronavirus n

CoV html

Defined SOPs for immediate transport to reference hospitals in all

Districts of the country

Information sent to all healthcare facilities

Information to the public available on website www eody gov gr

Info available for travellers at international airpots and

organization s Website www eody gov

Contact tracing measures such as isolation measurement of

temperature have been developed and circulated to the public
health authorities

IPC precautions including PPE has been developed and circulated

to health care services and public health authorities

Information for the public is published on the website of National

Public HeaIth Center We will update it regularly

https www nnk gov hu index php aktualitasok 437 tajekoztato az

uj koronavirusrol

Measures to ensure diagnostic capability in the National Public

Health Center

The National Public Health Center information for travelers

https www nnk gov hu index php aktualitasok 437 tajekoztato aZ

uj koronavirusrol

One national hospital is dedicated to manage all suspected cases

under required patient isolation and infection prevention measures
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Instructions for assessing risk of 2019 nCoV infection based on

WHO guidance Updated as necessary when new information is

available Only in Icelandic available at

https www landlaeknir is servlet file store93 item38920 Skilgrein

ing 20 C3 Al 20tilfelli 20og 20spurningar 20til 20 C3 Alh

C3 A6ttumats pdf

Q A Updated daily or as new information is available or questions
are brought up Available in English at

https www landlaeknir is um

embaettid greinar grein item38808 Questions and answers

regarding novel coronavirus in China

Instructions for people in quarantine due to exposure or illness

Available in English at

https www landlaeknir is servlet file store93 item38865 Lei C3

7oB0beiningar 20til 20einstaklinga7o207oC37oAD7o20s7oC37oB3ttkv
C37oAD7o20e C37oBOa7o20einangrun7o207oC37oAD7o20heimah7oC3

7oBAsi7o2029012020 pdf

Available in English at

https www landlaeknir is servlet file store93 item38803 lnterim

7o20Guidance7o20for 20Aircraft 20Cabin 20Staff7o20on7o20Mana

gement 20of 20Suspected 202019

nCoV 20 Novel 20Coronavirus pdf

Available in English at https www landlaeknir is um

embaettid frettir frett item38864 lnformation for travelers

E2 80 93 Coronavirus 2019 nCov Unnecessary travel to China

not recommended This is not a recommendation of the ministry of

foreign affairs but the Chief epidemiologist

In Icelandic only available at

https www landlaeknir is servlet file store93 item38813 Lei C3

B0beiningar 20til 20sj C3 BAkraflutningamanna pdf
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Communication

National risk assessment algorithms for primary care

National Ambulance Service and acute hospitals for patients

presenting with symptoms following exposure in Wuhan available at

https www hpsc ie a

z respiratory coronavirus novelcoronavirus algorithms They also

include advice on infection control precautions

Regular update for the public regarding the up to date situation at

https www hpsc ie n ews titl e 19436 en html

Travel advice posters for people arriving from and travelling to the

affected area Available at https www hpsc ie a

z respiratory coronavirus novelcoronavirus traveladvice

Information and advice for employers workers and students

Available at https www hpsc ie a

z respiratory coronavirus novelcoronavirus guidance employersgui
dance

Contact tracing guidance for close and casual contacts of a case of

COVID 19 is available at https www hpsc ie a

z respiratory coronavirus novelcoronavirus guidance contacttracin

gguidance

Risk assessment algorithms for primary care GP services

ambulance services and receiving hospitals are available at

https www hpsc ie a

z respiratory coronavirus novelcoronavirus algorithms
CT on aircraft Whuan Rome Fiumicino CZ645on flight dated

16 01 2020 due to 2 probable cases of 2019 NCov that flew in and

due to the lack of the confirm of diagnosis information The received

passenger list does not contains seat number so we decided to

send a message in Italian English and Chinese languages to all

passengers with the symptoms details and what to do in case of

onset

case definition of suspected cases sample collection and testing and

designation of National Reference Lab use of PPE isolation in health

facilities at home compulsory notification within 24 h
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Information on case detection case management testing use of

PPE notification updated version was issued on 27 January 2010

Press release of the Minister of Health

http www salute gov it port ale news p3_2_4_l_l jsp lingua i tali

ano menu salastampa p comunicatistampa id 5372

Information on the MoH website

http www salute gov it portale home html

Instructions on how to manage students and Teachers returning
from or going to affected areas in China

Procedure to be implemented in Rome Fiumicino and Milano

Malpensa airports for flights arriving from China

Measures to prevent the transmission of 2019 nCoV thorough SoHO

Procedure to collect data on board from passengers using Public

Health Passenger Location Cards and chcking passengers body

temperature on board and measures to be taken for positive

findings

Travel advice shown in Italian international airports in Italian

English and Chinese We have also provided the airport health office

in Roma Fiumicino and Milan Malpensa flyers in 3 languages Italian

English and Chinese to be handed out to passengers on board the

monitored aircraft A new format of travel advice was developed
and is available in Italian English and Chinese

In order to ensure an adequate level of health protection air traffic

is banned from China as a country where sustained autochthonous

transmission of the new Coronavirus 2019 nCoV

Recommendation to health care institutions and health

professionals regarding immediate reporting of suspected cases

sample collection and implementation of infection control

measures Emails published on the website of the Centre for

Disease prevention and Control of Latvia

https spkc gov lv lv profesionali infekcijas slimibasl arstniecibas

personam
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The Centre for the Prevention and Control of Diseases of Latvia

daily epidemiological updates in relation with the new coronavirus

2019 nCoV https www spkc gov lv lv aktualitates get nid 757

Crisis management council leaded by prime minister were activated

Meeting on 04 02 2020

Recommendation to health care institutions and health

professionals regarding immediate reporting of suspected cases

sample collection and implementation of infection control

measures Emails published on the website of the Centre for

Disease prevention and Control of Latvia

https spkc gov lv lv profesionali infekcijas slimibasl arstniecibas

personam

From 31 01 2020 Information regarding new case definition the

current ECDC case definition shared with healthcare professionals
and published on the website of the Centre for Disease Prevention

and Control of Latvia Recommendation for health care institutions

and health professionals are being updated on a regular basis

according to the situation and received information from ECD

WHO regarding immediate reporting of suspected cases sample
collection and implementation of infection control measures

official letters emails published on the website of the Centre for

Disease prevention and Control of Latvia

https spkc gov lv lv profesionali infekcijas slimibasl arstniecibas

personam

Description of the epidemiological situation standard advice and

advices for travellers are sent to Consular Department of the

Ministry of Foreign Affairs Latvian Association of Tour Operators
and Agencies designated points of entry and national airport
14 01 2020 updated 17 01 2020

For identification and management of the arrivals from affected

areas recommendations and questionnaires is provided to the

State border guard implementation is possible only for travellers

from Non Schengen zone
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Recommendation for travellers to follow basic precautions and seek

medical attention if they have a disease similar to nCoV infection

Advice for travellers published on website of the Centre for Disease

prevention and Control of Latvia

https www spkc gov lv lv aktualitates get nid 757

Recommendation for travellers to follow basic precautions and seek

medical attention if they have a disease similar to nCoV infection

Advice for travellers published on website of the Centre for Disease

prevention and Control of Latvia

https www spkc gov lv lv aktualitates get nid 757 From

31 01 2020 Recommendation against any non essential travel to

the China until further notice not only because of the risk of the

infection but also because of the difficulty of returning
Recommendation for all persons who visited China watch for any

changes in health for 14 days after leaving China In case of

symptoms of upper respiratory tract infections fever sore throat

cough difficulty breathing etc within this period restrict contacts

with family members and other persons call emergency number

immediately inform the health care worker about your symptoms

and your recent travel to China Recommendations for education

facilities and health care providers regarding management of

children returning from China It is recommended not to attend an

educational institution for 14 days Informative posters have been

placed in the international airpor with travel advice for travellers

from affected area and with general advice for all travellers

Informative posters have been placed at the airports and seaport

From 01 25 2020 public health professionals are on duty 24 7 at

border posts airports seaports and provide information for

returners from China

Informative posters have been placed at the airports and seaport

From 01 25 2020 public health professionals are on duty 24 7 at

border posts airports seaports and provide information for

returners from China
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Ministry of Health of the Republic of Lithuania has provided

guidelines and information about 2019 nCov for all HCW The

information includes epidemiological overview case definition and

testing laboratory criteria and personal protection Information is

constantly updated for HCW via Standart procedures

Ministry of Health of the Republic of Lithuania has provided

guidelines and information about 2019 nCov for all HCW The

information includes epidemiological overview case definition and

testing laboratory criteria and personal protection Information is

constantly updated for HCW via Standart procedures

Information for the public shared on websites

http nvsc lrv lt lt naujienos specialistai akcentuoja keliautoju

samoningumo didinima http www ulac lt lt naujas koronavirusas

2019 ncovThe Information contains regular update on the current

situation recommended hygiene measures

Information for the public shared on websites

http nvsc lrv lt lt naujienos specialistai akcentuoja keliautoju

samoningumo didinima

http www ulac lt lt naujas koronavirusas 2019 ncov

The Information contains regular update on the current situation

recommended hygiene measures

A protocol of laboratory criteria of specific nCoV diagnostics is

developed Reagents for laboratory diagnosis will be available

05 02 2020

Guidance on hygiene measures and PPE has been published by
Centre for Communicable Diseases and AIDS

http www ulac lt uploads downloads Korona 20naujas jpg

Guidance on hygiene measures and PPE has been published by
Centre for Communicable Diseases and AIDS

http www ulac lt uploads downloads Korona 20naujas jpg

Lithuanian MoFA advises due to the rapid spread of the new

coronavirus not to travel to China

https keliauk urm lt lt location china
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communication of case definition procedure to manage suspected
cases

Guidance to all doctors and hospital staff on measures to take in the

event of a suspected case with regards to infection control

measures and reporting to ensure urgent isolation case

confirmation and containment

press release

https www gov mt en Government DOI Press 20Releases Pages
2020 January 19 pr200063 aspx Helpline available to address

questions from the general public and provide the latest

information on nCoV Ongoing media interventions with updates

measures in place with laboratories abroad to ensure rapid

shipment and tetsing of samples

No travel restriction as per WHO Public alerted as to measures

taken to take if travelling to affected areas Recommendation for

travellers to follow basic precautions and contact public health

authorities if they develop suggetsive symptoms within 14 days

upon returning from affceted area POsters with travel advice set up

at points of entry

Restricted information mailings to public health and hospital staff

about laboratory diagnostics case management contact tracing and

reporting of suspected cases were sent on 17 22 24 27 28 29 31

January and 1 3 5 7 February 2020 Besides a webpage for

professionals on 2019 nCoV was opened on 28 1

https lci rivm nl richtlijnen 2019 ncov The case definition was

updated today 7 2 to include travelers from mainland China

A dedicated webpage on the RIVM website on 2019 nCoV for the

general public was opened on 17 1 2020

https www rivm nl coronavirus nieuw coronavirus in China It is

updated regularly The wegpage is also partly available in English
and Chinese



375333

Both RIVM and Erasmus MC have a functional PCR for 2019 nCoV

since 17 1 2020 Tests will be performed in duplo by both

laboratories Triage criteria have been developed as well as PPE to

be used during respiratory sampling

https lci rivm nl sites default files 2020 02 2019 nCoV 20Triage
20en 20di3gnostiekalgoritme vl6 pdf Preparations to increase

diagnostic capacity 10 more laboratories are ongoing

The RIVM monitoring to develop national policies in alignment
with relevant stakeholders and the Ministry of Health given the

developments
1st national Outbreak Management Team on 24th of January the

Board of Policy Makers met on 28 1 2020 and enforced the

recommendation to make 2019 nCoV a group A notifiable disease

as per 28 1 2019 This means that a patient with a suspected 2019

nCoV infection is notifiable Twice a week an emergency meeting of

the response team is held

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment

is closely monitoring the event in Wuhan China On the 9th of

January we informed the Public Health Services by our weekly early

warning report Publically available information is posted on the

website https www rivm nl nieuws nieuwe longziekte in china

We informed the Dutch Coordination Centre for Travellers Health

Advice for travelers was updated on the website of the Dutch

National Coordination Centre for Travel Advice on 31 1 2020

https www lcr nl Nieuws The Ministry of Foreign Affairs

updated its travel advice for China on 5 02 2020

https www nederlandwereldwijd nl landen china reizen reisadvi

es The ministry advises against travel to Hubei province and to stay

in or travel to China only if necessary Information and guidance for

arriving travelers at Schiphol Airport Point of Entry about 2019

nCoV is available since 28 1 2019 also in Chinese
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Information about laboratory diagnostics case management and

reporting of suspected cases is published on the web and will be

disseminated to health care institutions

https www fhi no sv smittsomme sykdommer corona

First information about the outbreak was published jan 6th

Information is updated regularly

https www fhi no nyheter 2020 informasjon om nytt

coronavirus i kina

Rapid screening essay for nCoV 2019 has been implemented at the

national reference labory at the Norwegian Institute of Public

Health

The Norwegian Institute of Public Health monitors the situation and

conducted risk assessment at the national level based on

information from ECDC WFIO and oither sources The risk

assessment is regularly updated and distributed to relevant

stakeholders and ministries

The national intersectoral committee for biological evenets

orientation meeting about the outbreak risk assesmnet national

measures taken etc in order discuss if firther measures are needed

Information to stakeholders in other sectors at the local level to

raise the awareness of symproms case management and reporting

The bloodbanks were informed about the outbreak on Jan 23rd and

advice on quarantine provided they were informed that the

regular advice regarding quarantine for Asia is sufficient also for

nCoV

Advice for travellers published on the website of the Norwegian
Public HeaIth institute https www fhi no sv smittsomme

sykdommer corona reiserad From Jan 25th the Ministry of foreign
affairs advises against non essential travel to the Flubei province

https www regjeringen no no tema utenrikssaker reiseinformasj
on velg land reiseinfo_kina id2414833
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Key stakeholders informed Chief Sanitary Inspectorate and IHR

National Focal Point at the National Institute of Public Health

monitoring the situation Poland has no direct flights to from

Wuhan No travel or trade restrictions have been implemented

Elaboration and availability on the site of DGS of technical

orientations about the Infection by the new coronavirus 2019

nCoV https www dgs pt directrizes da dgs orientacoes e

circulares informativas orientacao n 0042020 de 01022020 aspx

OT 002 2020 de 25 01 Infeqao pelo novo Coronavirus 2019 nCoV

OT 003 2020 de 30 01 Infeqao pelo novo Coronavirus 2019 nCoV

OT 004 2020 de 01 02 Procedimentos de vigilancia de aeroportos

e viajantes por via aerea

Enhance preparedness at first health care services purposes and

hospitals for emergent respiratory virus and clinical awareness and

for early detection

Update of reference hospitals regarding hospital units H Update of

other hospitals public and private for eventual plan of mitigation
after containment

Articulation with national authorities for Medicines and several

products regarding availability of new medicines and eventual

support on future vaccine developments Mapping stockpiles and

other produtcs including individual protection Equiments masks

etc

Enhanced laboratorial capacity for the diagnosis o n 2019 CoV

Defining surveillance variables to include in the natioanla system of

surveillance SINAVE

Rooms with positive pression public and privates 287
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Daily press releases from General Director of Health Comunicado

regarding information on the situation and guidance for the

population namely for travellers and dissemination to the Travel

Medicine Network

Permanent update of the site of DGS with banner e information

www dgs pt on the situation Elaboration and dissemination of

posters for ports airports health services and others and video for

tv monitors

Ministery of Foreign Affairs is updating permanently the Portal das

Comunidades with specific information on the 2019 nCoV

https www portaldascomunidades mne pt pt alertas coronavirus

2019 ncov

Since 21 0172020 preparedness and response activities were

organized upon setting of a response task team created for this

purpose by Director General of Health with periodic meetings of the

team from different institutions and sectors experts and

stakeholders in order to evaluate the situation and decide upon

measures to take

The National Institute of Public Health through the National Center

for CD surveillance and control has provided the case definition and

the procedures for surveillance

http www cnscbt ro index php ghiduri si

protocoale ghiduri 1327 obiectivele suprav si definitiile de caz

pentru infectia cu ncov 15 01 2020 file

Romanian National Institute of Public Health has provided general
information about the coronavirus 2019 nCoV infection

http www cnscbt ro index php coronavirus 2019 ncov
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travel advice related to the 2019 nCoV infection in Wuhan China

The last update on http www cnscbt ro index php sfaturi pentru

calatori 1324 pneumonie cu 2019 ncov 4 provincii china 22 01

2020 file

Information shared with healthcare professionels on Website of

PHA SR and regional public health authorities

http www uvzsr sk ind ex php opt ion com_content view a rticle

id 4034 usmernenie hlavneho hygienika slovenskej republiky v

suvislosti s koronavirusom 2019 ncovn prva

aktualizacia catid 250 koronavirus 2019 ncov ltemid 153

Information for the public shared on website

http www uvzsr sk index php option com_content view catego

ry Iayout blog id 250 l tern id 153

there are no direct flight connection between Slovakia and China

information material on prevention of corona virus was distributed

to international airports in Slovakia and airlines companies

operating flights to from the Stefanik airport in Bratislava Slovakia

were informed about adopted measures

PHA SR has been in contact with the Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

Ministry of Interior of the Slovak republic Ministry of Defense of the

Slovak Republic and other relevant institutions

The procedures of in country preparedness and response

procedures are currently reviewed

information in media for the public and advice for the travellers

planning a visit or coming from a visit to China about awareness

precautions and actions to be taken

Information regarding Blood and other SoHO safety

http www ntssr sk 578 usmernenie darcom krvi v svislosti s

vskytom aktnych ochoren dchacch ciest a zpalov pc spsobench
novm koronavrusom 2019 ncov coronaviridae

Meeting of members of coordination group for communicable

diseases at MoH
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Information for the public shared on Website of National Institute of

Public Health including travel information The Information

contains regular update on the current situation recommended

hygiene measures for general public

https www nijz si sl koronavirus 2019 ncov

Information shared with HC professionals on Website of National

Institute of Public Health and via Standard communication channels

e g regional health authorities Information is being updated

constantly Information on case definition and who should be

tested Web Links to supportive documents from WHO and ECDC

https www nijz si sl pojav novega koronavirusa 2019 ncov

https www nijz si sl koronavirus za strokovno javnost

Deferral from donation of blood cells and tissues donors for 21 days
after possible exposure to a confirmed case or after returning from

China in place in all blood transfusion units in Slovenia

Regular update regarding travel advice by National Institute of

Public Health https www nijz si sl pojav novega koronavirusa

2019 ncov

Contact definition and tracing and follow up procedures are

included in the procedure for case investigation and management

available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

Sufficient isolation capacity Guidance for isolation precautions is

available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home ht

IPC precautions for suspected and confirmed cases included in the

procedure for case investigation and management available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

In case of suspected cases Spain has protocols for the transport of

patients with high consequence infectious diseases
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The national preparedness and repsonse working group actiavted

protocol has been approved and alerts are activated in response to

suspected cases MoH coordination committee is meeting daily

Procedure for case investigation including confirmatory diagnostics
and IPC measures included in the procedure for case investigation
and management available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

Daily situation updates and a document on FAQ published in the

MoPI public website

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

Ad hoc surveillance and urgent notification of suspected cases in

place part of the procedure for case investigation and

management available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes aIert

asActual nCov China home htm

The reference laboratory at ISCI1I has implemented 2019 nCoV

specific RT PCR

sufficient treatment capacity to attend suspected cases

updated risk assessment on a daily for Spain produced available at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

The Ministry of external affairs and airport authorities updated with

the situation asked to evaluate the transit of people between Spain
and affected areas The Department of National Security at Ministry
of Presidency is also regularly udpated with the situation Council of

Ministers on 28 01

Plealth teams at PoE informed and updated with the situation

Informative posters at the airports In the event of symptomatic
cases arriving from Plubei specific procedure for manaing the case

in the airplane and indentify the possible contacts No screening in

airports or airplanes arriving or departing from Spain is being

performed
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internal communication of the national transplants organization has

adviced for precautions as established by ECDC Blood safety
committee will publish theie recommendations shortly

procedures for declaration of health medical incidents on board of

conveyances adapted ad hoc and specific materials developed in

case of persons being symptomatic on board No additional

measures implemented in response to 2019 nCoV at this moment

guidance to travel clinics and advice to travelers is also publicly
available in our website at

https www mscbs gob es profesionales saludPublica ccayes alert

asActual nCov China home htm

Dear colleagues Attached you will find a summary of measures from

Sweden in regards to covid 19 Swedish ewrs team

Information about laboratory diagnostics case management and

reporting of suspected cases is published on the Public Health

Agency of Sweden s web page and continously being revised

Recommendations for managing suspected cases

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap smittsamma sjukdomar coronavirus rekommendationer

for handlaggning av misstankta fall Recommendations for

managing confirmed cases

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap smittsamma sjukdomar coronavirus rekommendationer

for handlaggning av bekraftade fall av covid 19 Indications for

sample collection

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap smittsamma

sjukdomar coronavirus provtagningsindikation infektion med 2019

ncov Case definition for reporting

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap smittsamma sjukdomar coronavirus falldefinitioner

anmalan smittskyddslagen infektion 2019 ncov The county

medical officers responsible for regional communicable disease

prevention and control as well as regional coordination are being

kept up to date through the weekly telephone conferences and via

e mails with specific information Information is also contionously
shared with the network for hospital hygiene
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A dedicated webpage for the outbreak was created 10 Jan 2020

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap utbrott aktuella utbrott coronavirus wuhan kina januari
2020 The webpage is primarily for the dissemination of updates to

the public and media and serves as the landing page for others who

want to link to the Public Health Agency The webpage is also

available to health care professionals and other government

agencies althought it is not the primary channel for communication

with these groups A page for Frequently Asked Question was

created 22 Jan 2020

https www folkhalsomyndigheten se smittskydd

beredskap smittsamma sjukdomar coronavirus fragor och svar om

nytt coronavirus A FAQ page in English was created 27 Jan 2020

https www folkhalsomyndigheten se the public health agency of

sweden communicable disease control novel coronavirus 2019

ncov The Public Health Agency of Sweden is also Active on

Facebook Twitter and Linkedln Dedicated spokespersons

continously participate in a large number of interviews in national

media TV radio newspapers web casts Coordination is ongoing
with the national and regional health care guidance call centers

1177 Vardguiden Information leaflets for airports pharmacies
etc have been produced

National intersectoral meetings are held severel times a week with

different sectors orientation meeting about the outbreak risk

assessments national measures taken etc in order to discuss if

further measures are needed Information is also disseminated to

stakeholders in other sectors at the local level to raise the

awareness of symptoms case management and reporting
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From 2020 01 26 the Swedish Ministry of Foreign Affairs MoFA

advises against non essential travel to the Hubei province until

further notice as the control measures taken to control the

outbreak of 2019 nCoV could affect travel within China As of 2020

02 17 Sweden s MoFA advises against all travels to Flubei province
and against non essential travel to other parts of China except

Flongkong and Macao until further notice More information

https www regeringen se uds reseinformation ud avrader kina—

avradan https www swedenabroad se sv orn utlandet f C3 B6r

svenska medborgare kina

Procedures are in place

Procedures are in place

Procedures for home quarantine are in place

Procedures are in place

Procedures are in place

General information about hygienic measures to reduce the risk of

spreading and contracting the infection has been included in flyers

posted on Facebook and added to other communication activities

Flyers posters and screens in Swedish English and Mandarin have

been developed and distributed for communication at airports

including all quarantine airports and harbors and bridges as advice

for travelers Link to English version

https www follkhalsomyndigheten se giobalassets smittskydd

sjukdomar sjukdomar coronavirus phas information travellers

coronavirus eng pdf



375333

FOPH has issued information and recommendations for enterprises
for public transport operators tourism and hotels The Federal Crisis

Management Board is the platform for intersectoral exchange and

communication among stakeholders involved in dealing with the

COVID 19 crisis

The COVID 19 Task Force meets 3 times per week to evaluate the

risk assessments that are generated on a daily basis

The Swiss Reference Centre for Emerging Viral Diseases University

Hospital Geneva is capable to detect and confirm SARS CoV 2 In

addition there are nine additional laboratories that have

established a validated method and ready to analyse for SARS CoV

2 Sixteen additional laboratories are in the process to establish the

method for SARS CoV 2 Analysis

Ensuring treatment capability and capacity is in the responsibility of

the cantons The Federal Office for National Economic Supplies
assures the availability of equipment and therapeutics

The Federal Office of Public Health has activated a COVID 19 Task

Force on February 3 2020 This represents an upgrade of the

internal Communicable Diseases Task Force launched January 23

2020 The Federal Department of Foreign Affairs has also activated a

Crisis Group On February 23 2020 the Federal Crisis Management
Board was activated

The cantons also have activated their Crisis Management Boards

Information for general practitioners and hospitals how to deal with

suspected cases

FOPH internet site in three languages DE FR IT

https www bag admin ch bag de home krankheiten ausbrueche

epidemien pandemien aktuelle ausbrueche epidemien novel

cov information fuer die aerzteschaft html Activation of an infoline

for physicians and other HCW
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Switzerland has installed an infoline for the general public
The FOPH has a COVID 19 website that is updated several times a

day or as necessary available in DE FR IT and EN

https www bag admin ch bag de home krankheiten ausbrueche

epidemien pandemien aktuelle ausbrueche epidemien novel

cov html

The FOPH answers e mails submitted by the general public and

operates Twitter and Instagram channels

The director of FOPH gives press conferences at least once per week

or as deemed necessary In addition Federal Council M Berset has

given a press conference in week 9 2020 and will give additional

press conferences when necessary

A large scale nation wide campaign is launched to inform the public
of hygiene measures and behaviour

https www bag admin ch bag de home krankheiten ausbrueche

epidemien pandemien aktuelle ausbrueche epidemien novel

cov html

The Federal Office of Public Health has issued guidelines for case

detection as well as case definition and reporting criteria for COVID

19

Switzerland advises against all non essential travel to affected areas

Travel advice is provided on the FOPH website and on the website

www safetravel ch a service supported by the FOPH At the border

with Italy commuters are informed with posters flyers

Should a suspected case be on board of an incoming airplane
contact tracing cards will be distributed and collected for future

contact tracing if needed Incoming travellers are informed at the

PoE by posters and flyers Flyers are also availabel in Chinese A

dedicated infoline for incoming travellers has been activated

Recommendations for large gatherings in the context of

transmission reduction have been issued



375333

Hygienic measures are laid out in the national pandemic

preparedness plan that was recently updated 2018 The plan

together with a handbook are widely distributed

A large scale nation wide campaign is launched to inform the public
of hygiene measures and behaviour

Procedures for contact tracing of persons exposed to confirmed

cases and recommendations for quarantine are in place

Recommendations for prevention and control of transmission in

hospitals that include contact tracing have been issued Information

for general practitioners how to deal with suspected cases have

been issued Information for physicians has been issued in the form

of frequently asked questions

Procedures for contact tracing of persons exposed to confirmed

cases and recommendations for quarantine are in place

Switzerland has received will receive several passengers of cruise

ships Westerdam Diamond Princess and has issued the following
measures and advice • On flight they are not advised to wear

hygienic masks if asymptomatic • They will be ordered into

quarantine at home • They are advised to avoid public transport

and instead to use private transportation to get home relatives or

rental car Questions • Do other countries recommend testing of

asymptomatic passengers
• Do ECDCor member states have any

additional information about cases clinical or lab confirmed on

board of the MS Westerdam besides the one known case US citizen

in Malaysia
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Guidance for HC professionals if they encounter pneumonia cases in

patients following travel to Wuhan

https www gov uk government collections wuhan novel

coronavirus includes on infection prevention and control

investigation of possible cases and guidance for primary care and

diagnostic laboratories

• Wuhan novel coronavirus epidemiology virology and clinical

features https www gov uk government publications wuhan

novel coronavirus background information wuhan novel

coronavirus epidemiology virology and clinical features

• Investigation and initial clinical management of possible cases of

Wuhan novel coronavirus WN CoV infection

https www gov uk government publications wuhan novel

coronavirus initial investigation of possible cases investigation and

initial clinical management of possible cases of wuhan novel

coronavirus wn cov infection

• Wuhan novel coronavirus WN CoV infection prevention and

control guidance

https www gov uk government publications wuhan novel

coronavirus infection prevention and control wuhan novel

coronavirus wn cov infection prevention and control guidance
• WN CoV interim guidance for primary care

https www gov uk government publications wn cov guidance for

primary care wn cov interim guidance for primary care

Press statement https www gov uk government news wuhan

novel coronavirus and avian flu advice for travel to china

OUTDATED 3flights week from London to Wuhan and vice

versa Port Health team will meet each direct flight aircraft advice

and support to those that feel unwell Check symptoms inform

The Foreign and Commonwealth Office FCO have advised against
all but essential travel to Wuhan Those that have travelled are

advised to remain aware of the symptoms of the infection if these

develop within 14 days of travel to seek medical attention

reporting their travel to the health professional
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Hoe wordt het kabinet geadviseerd over het Coronavirus

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is coordineert het RIVM de

bestrijding van de ziekte Ook nu bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus Net RIVM zorgt er

voor dat experts van verschillende inter nationale organisaties samenwerken Een korte uitleg

over de werkwijze

Het RIVM heeft richtlijnen en draaiboeken hoe een epidemie het beste kan worden aangepakt Dit is

om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitbraak van een ernstige ziekte

Bij de uitbraak van een nieuwe of zeldzame ziekte zoals het nieuwe coronavirus roept het RIVM

het zogeheten Outbreak Management Team OMT bij elkaar Hierin zitten specialisten die veel van

de desbetreffende ziekte afweten en met verschillende achtergronden Zij gaan in gesprek op basis

van actuele informatie en kennis uit de wetenschap

De overleggen van het OMT over de uitbraak van het nieuwe Coronavirus zijn vertrouwelijk Na

iedere bijeenkomst van het OMT maakt het RIVM een verslag en een schriftelijk advies Dit QMT

advies wordt aangeboden aan het ministerie van VWS Daarna wordt het OMT advies besproken in

verschillende bestuurlijke overleggen en besproken door de ministers Dit is georganiseerd in de

rationale crisisstructuur fhttos www nctv nl onderwerpen nationale crisisstructuurl

Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met het OMT advies gebeurt en welke er maatregelen

komen

Lees meer over de landelijke advisering bij infectieziektenbestrijding
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SHA P • DGS
Dire ao Geral da Sadde

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
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Ministerie von Volksgeiondheid
Welzijnen Sport
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Draft Workshop Agenda Digital 28 29 April 2020

Draft as of 17 March 2020

SHARP Joint Action WPG Understanding multisectoral preparedness and response

Lisbon Portugal
28 29 April 2020

Reference

WP6 workshop Understanding multisectoral preparedness and response

Title WP6 Task 6 1 1 3

WP6 partners FI THL and FFA DE RKI IT INMI and MoH AU AGES UK DH PHE

ES ISCIII BA MCA HR CIPH and UHID CZ SUJCHBO HU NNK LV SEMS LT

MOHLT MT MFH PL NIZPPZH and NVRI PT MS RS IPHS SI NIJZ

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM NL WP6 leader

Ministerio da Saude Directorate General of Health MS DGS Portugal WP6

participant

Organised by

Location Online

Block 1 0 Introductions

Modality SpeakerContent

Welcome greetings and introduction Video

This video will be accessible

prior to the workshop

Official Technical officer from

MS DGS Portugal

Official from RIVM Netherlands

Official from RIVM NetherlandsKick off WP6 Introduction of WP6 s

tasks

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

Legal framework for multisectoral

collaboration in the IHR the JEE and

Decision No 1082 2013 EU

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

Researcher from RIVM

Netherlands

Block 2 0 Discussion of preliminary literature review

Modality SpeakerContent

Presentation of the preliminary
literature review

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

Researcher from RIVM

Netherlands

Documentation related to this

session will be sent beforehand

by the organisers

Participants will be invited to

provide feedback and suggest

literature as well as

international tools and

instruments that have been

missed so far per e mail
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Block 3 0 Multisectoral preparedness and response in different countries

Modality SpeakerContent

Multisectoral preparedness and

response for biological emergencies in

country X

Video TBD

This video will be accessible

prior to the workshop

Multisectoral preparedness and

response for chemical emergencies in

country X

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

TBD

Multisectoral preparedness and

response for chemical emergencies in

country X

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

TBD

All hazard preparedness and response

in country X

Video

This video will be accessible

prior to the workshop

TBD

Block 4 0 Groups discussions national tools and instruments

TimeDate Content

Group discussion 1 Biological experts National tools and instruments

during preparedness and response

28 04 2020 10 00 12 00

Participants are asked to prepare a list of tools and instruments that

is used in their country during preparedness and response We

encourage participants to consider the multisectoral aspect of these

documents where applicable The aim of this session will to

interactively collect national tools and instruments

Group discussion 1 Chemical experts National tools and instruments

during preparedness and response

28 04 2020 14 00 16 00

Participants are asked to prepare a list of tools and instruments that

is used in their country during preparedness and response We

encourage participants to consider the multisectoral aspect of these

documents where applicable The aim of this session will to

interactively collect national tools and instruments

Group discussion 2 Biological experts National tools and instruments

during preparedness and response

29 04 2020 10 00 12 00

Group discussion 2 Chemical experts National tools and instruments

during preparedness and response

29 04 2020 14 00 16 00
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Testbeleid

Verstandig inzetten

Het is belangrijk bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus verstandig om te gaan

met de testcapaciteit en middelen die we hebben Zodat er nu en op de lange termijn
voldoende testen afgenomen kunnen worden Op dit moment kan niet iedereen getest
worden omdat daar onvoldoende labmateriaal voor is Dat is een internationaal

probleem wat dus niet alleen in Nederland speelt

Nederlandse testbeleid

In Nederland testen worden daarom vooral mensen uit kwetsbare groepen en

zorgpersoneel getest Mensen met een kwetsbare gezondheidhebben meer risico op een

ernstig verloop van de ziekte Voor hen en voor mensen die al ernstig ziek zijn is het

belangrijk voor de behandeling om zeker te weten of ze COVID 19 hebben Ook

zorgpersoneel dat werkt metspeciale groepen patienten zoals kankerpatienten en

mensen op de Intensive Care wordt bij klachten getest Deze mensen hebben direct

contact met mensen met een kwetsbare gezondheid of zijn nodig om de zorg draaiend te

kunnen houden

Het Nederlandse testbeleid komt voort uit adviezen van het Outbreak Management

Team Dit is een groep experts die onder regie van het RIVM de overheid adviseert

over de bestrijding van het nieuwe coronavirus

Verschillen per regio

De verspreiding van het coronavirus verschilt per gebied in Nederland Daardoor zijn er

ook verschillen in testcapaciteit tussen bepaalde gebieden in Nederland Bij het geven

van algemene adviezen kijken de experts altijd naar het landelijke beeld Ontwikkeling
van alternatieven

Wereldwijd is er een tekort aan bepaalde labmaterialen die nodig zijn voor de testen

Daarom kijkt het RIVM met andere laboratoria of het mogelijk is om andere testen te

gebruiken Voor deze alternatieve testen worden andere labmaterialen gebruikt Hierbij
worden zowel testen onderzocht die werken met PCR of met antigeen herkenning en

serologische testen Het RIVM werkt mee aan deze ontwikkelingen of is hier nauw bij
betrokken Door het gebruik van deze testen bijvoorbeeld in combinatie met de huidige
test kan bij meer mensen onderzocht worden ofze het coronavirus hebben gehad

Het RIVM is bezig met een nieuwe richtlijn voor zorgpersoneel Ook daarin gaat het RIVM aandacht

besteden aan het testbeleid voor zorgpersoneel
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Praktische uitwerking verandering Communicatiestrategie

Verandering communicatiestrategie heeft op verschillende manieren gevolgen voor de communicatie vanuit

het RIVM

1 Rijksoverheid als eerste loket

Huidige informatie moetgoed belegd worden bij een andere partij Het RIVM wordt een tweede

schil achter Rijksoverheid nl met informatie over infectleziekten en bestrijding

Prominent verwijzen naar Rijksoverheid
o Op homepage linken naar RO

o Onder elk blok metvragen verwijzen naar Rijksoverheid nl

o Melden op social kanalen RIVM

o Mededeling op de website dat een groot deel van onze vragen op rijksoverheid nl staan

Moment om ditte markeren

Inventarisatie van vragen die over kunnen naar RO

o Alleen wetenschappelijke onderbouwing adviezen RIVM OMT op de website

o Hoe moet je en wat kun je nog doen vragen gaan weg bij het RIVM

o Beheer van deze vragen bij andere partijen beleggen Rijksoverheid Of via rijksoverheid

beleggen bij andere partijen zoalsThuisarts Nederlands Jeugdinstituut
o Komt het dan ook goed met de GGD en Check bij Kim Ook GGD comadviseurs

informeren

Overhevelen webcare RIVM naar webcareteam van VWS of Rijksoverheid nl

o Concrete afspraken maken hoe we hiermee om kunnen gaan

Overhevelen vragen via info@rivm nl naar Rijksoverheid

o Is er een e mailadres waar mensen terecht kunnen Anders naar telefoonlijn doorverwijzen

Telefoonlijn RIVM is gesloten

o 0800 ^^kan niet meer doorverwijzen naar het RIVM

2 RIVM geeft wetenschappelijke onderbouwing maatregelen format producten en afzenderschap

bepalen

Een deel van deze content moet ook gedeeld kunnen worden binnen de Rijksoverheidscampagne

Dus in format van de campagne met visueel expert RIVM keurmerkstempel

Uitwerking van een aantal inhoudelijke termen die belangrijk zijn voor het beleid Dit kan in

animaties filmpjes infographics teksten Bijvoorbeeld over

o G roe psimmunite it

o Social distancing

o Flatten the curve

o Uitgangspunten voor hetgekozen scenario

o UitlegOMT structuur

Animaties infographics social animaties of filmpjes met u it leg die door Rijksoverheid gebruikt
kunnen worden in coronastijl met een RIVM stempel

Woordvoering door Jaap en Aura expertpool opstellen voor vragen buiten ons domein

Vragen en antwoorden met duiding en uitleg principes achter de uitbraak

3 RIVM geeft informatie over de uitbraak via RIVM nl

Data toegankelijk maken

o Overzichten

o Kaartjes

o Grafieken

Duiding geven
o op de website in filmpjes tekst en animaties

o ^^^in woordvoering expertpool voor vragen buiten ons domein

Aandacht voor de manieren waaropwede uitbraak onderzoeken
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o Nivel peilstations

o Infectieziekteradar

o PIENTER studie

o Dlagnostiek

o Etc
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Tijdlijn

30 dec WHO

02 feb

21 feb

27 feb

28 feb

05 maart

06 maart

06 maart

08 maart

08 maart

09 maart

Terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Terugkeer Nederlanders Westendam

Eerste patient met coronavirus

Tweede patient
44 nieuwe patienten 82 pos testen

Eerste patient overleden

Aanwijzing Noord Brabant

Zwaardere aanwijzing Noord Brabant

Code rood in grote delen Noord Italie

Geen handen geven en thuis blijven bij
verkoudheidsklachten of verhoging
Vierde patient overleden
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Crisisstructuur

Ministeriele Commissie

Crisisbeheersing MCCbminister staatssecretaris

Outbreak Management Team

OMT

DCCVWS

Beleidsteam

Crisisbeheersing BTCb

voorzitter DG

Interdepartementale Commissie

Crisisbeheersing ICCb

DG niveau

Nationaai Kemteam

Crisiscommunicatie NKC

woordvoerders communicatie

adviseurs

Operationeel Team

Crisisbeheersing OTCb

voorzitter directeur

I nterdepartementaal

Afstemmingsoverleg IAO

crisiscoordinatoren
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Communicatiekanalen Rijksoverheid

www riiksoverheid nl coronavirus

Dagelijkse update vanuit het RIVM gezondheidssituatie
verspreiding en bestrijding van het coronavirus

RIVM nl

Publieksinformatienummer 0800 1351

f
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Informatie uit flitspeiling

Na de eerste besmetting in Nederland is de

bezorgdheid over het coronavirus gedaald
De informatiebehoefte is over het algemeen

gedaald Prioritering van onderwerpen bliijft

gelijk

Driekwart van de Nederlanders biijft
voldoende vertrouwen in de overheid hebben

m b t informatievoorziening en maatregelen
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Nederlanders benoemen spontaan vooral bang te zijn dat het virus

henzelf besmet of anderen zoals opa s en oma s kinderen of zwakkere

mensen met alle gevolgen van dien
2iektemeer ^leds
wordenedereen■ »_ V I « ’w I lomda

rn pnqpn
I I I 17^ IIkunj I Iweerstand

inpic

bess^ gevolgen^
“■°uijSmSndSeld

Besmetting en overUjdensgevaar Weer

mijn kinderen alleen achterlaten door

ziekenhuisopname“Niet over mijzelf maar over mijn opa s

en oma s die al een zwakke gezondheid
hebben famllieleden

Nederland

Over de economische gevolgen
en de impact van quarantaine Om besmet te worden

grieP
houden

Dat mijn kinderen het virus

oplopen Dat ik zelfaan bet virus

komt overlijden Ik ben 83jaar

ische

Dat het virus zich meer verspreid in de

stad waar ik woon Dat mijn dierbaren

en ik het kunnen oplopen

Vraag Waarover maakt u zich preeies zorgen

Basis alien die zich zorgen maken n 401
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Zorgen over de wijze van verspreiding van het

virus is sinds de eerste besmetting in Nederland

toegenomen

Versehilien achtergrondkenmerken

2 meting
51 plussers met zorgen maken zich

meer zorgen over besmetting ziek

worden zichzelf of anderen dan

Nederlanders van 18 35 jaar 69 vs

52 Deze laatstegroep jongeren
maakt zich juist meer zorgen over het

welzijn van Nederlanders in het

buitenland dan de 51 plussers 10 vs

1
■ Vrouwen maken zich meer zorgen over

besmetting ziek worden dan manner I

73 vs 51 endeernstvande J
ziekte 50 vs 40 Mannen maken m

zich meer zorge n of de overheid de

juiste maatregelen neemt dan

i

Besmetting ziek worden ikzelf of iemand in

mijn omgevingj

45

Ernst van de ziekte
m

■ 32

31Gevolgen voor de Nededandse samenleving
25

34

Wijze von verspreiding van het coronavirus 21

29

20

Wat le doen om besmelting te voorkomen 22

20

24
Of de overheid de juiste maatregelen neemt 21

20

16

Gevolgen voor Nederlandse bedrijven [10
10

| 9

8Of ik nog her buitenland kan reizen

6

I 3

4Welzijn van Nederfanders in het buitenland
■ 2 meting
■ 1 meting
■ 0 meting

11
2 meting significant

hogerdan de 1 metingLm 3

Anders

Vraag U heeft net in eigen woorden aangegeven waar u zich zorgen over maakt Wilt u aan de hand van het volgende lijstje

laten weten om welke onderwerpen dit ging In de 2 meting is destelling over verspreiding van het virus naar Nederland

weggelaten Aangezien dit niet meer van toepassing is

Basis alien die zich zorgen maken 0 meting n 472 1 meting n 546 2 meting n 401
J
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Het Corona virus

Veel mensen denken aan het Corona virus

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter

Maar het isgoed als je voorzichtig bent

Wat kun je doen
Hier vi nd je een paarbelangnjke tips

9fc
i Was e hander een paa r keelperdag

met zeep wasookgoed tussen je vtiveers

2 Gebruikpaplerenzakdoekjesbijtiet

niezenensmilten

Alsjevragen hebt

Kijk op riiksoverheid nl coronavinj5

of bel 0800 1351

PHAR S
3 Hoesten niesaltijd injeelleboeg
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Wat kan ikdoen om

verspreiding van het nieuwe

coronavirus COVID 19

te voorkomen

■

Wasje harden regelmatig

fi
Hoesten niesindebinnenkantvan

jeelleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Geenhandenschudden
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 14 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 47 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030]
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2»

10 2e

buiten kantooruren 010 10 2e00 2e

Meer informatie

• ECDC



375372

WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S |@rivm nl



375376

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 38 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 08 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030

| ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e10 2e buiten kantooruren 010

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 46 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030| ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2s• RIVM dd viroloog tel 030 |

10 2e10 2s buiten kantooruren 010

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM 10 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 35 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 50 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 i

ook buiten kantooruren bereikbaar

[oak buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e [buiten kantooruren 010 10 2s

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 41 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2a

10 2e

10 2e buiten kantooruren 010] 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X28U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 14 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

I0 2e

buiten kantooruren 01010 2» 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC GGD Gelderland Midden RAC 10 2s Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X28U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 25 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 51 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2g

10 2g

buiten kantooruren 0101io«2g d0 2g

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 37 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerKers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren fftlrllcdB

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaari0 t2e

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 41 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 53 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 | 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 |

| ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2a

10 2e

jbuiten kantooruren 010 10} 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 caeU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 11 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in Macau en

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn China inclusief Hong Kong Zuid Korea Iran en Italie Inmiddels is er in zeer

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030j

| ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2«

10 2e buiten kantoomren 010 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 44 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 24 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10» 2e

10 2e| buiten kantooruren 010]10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 40 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 36 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in



375397

verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 03

10 2g | ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

j d0 2g

10 2g buiten kantooruren 010 I0 2g

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

10 2e |@rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 31 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 15 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in Noord ltalie met importgevallen uit Noord ltalie in Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

Noord ltalie ten noorden van Toscanezijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

transmissie Naast Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte betreft dit ook Aosta

vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia

Romagna Piemonte Aosta vallei Trentino Zuid Tirol Friuli Julisch Venetie en Ligurie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 03C^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030j
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

jbuiten kantooruren 010

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2g

io 2gC10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

LCI Voorwacht

Wed 3 4 2020 8 39 28 AM

RE Antw sitrap 29 | nieuw Coronavirus

Wed 3 4 2020 8 39 28 AM

10 2eHoi

Excuses dat is dan misgelopen Ik had het met

Wat betreft de getallen op de website staat 24 maar wij hadden nieuwe data om 16u die in onze sitrep staat In

de kick off is gekeken hoe we dit beter af kunnen stemmen dus daar wordt aan gewerkt ook wie leest er

allemaal mee met de Sitrep

10 2e afgestemd zo deden we dat eigenlijk altijd

Groetjes 10 2e

10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 4 maart 2020 09 16

To LCI Voorwacht j
Subject Antw sitrap 29 | nieuw Coronavirus

10 2e |@rivm nl

10 2eHoi

Gisteren was afgesproken in de wrap up dat ik nog zou meelezen met de witregel Maar je had hem inmiddels verstuurd dus

helaas niet gelukt

Viel mij alleen op dat de getallen niet overeen komen met de VWS sitrep Op EWRS heb ik het aantal uit jou sitrep gerapporteerd

Klopt dat aantal

Groet

10 2e

10 2eVan LCI Voorwacht j
Datum 4 maart 2020 om 09 01 33 CET

Aan LCI achterwachtengroep

Onderwerp FW sitrap 29 | nieuw Coronavirus

1 53 rivm nl

10 2e 10 2e|@rivm nl LCI voorwachtengroep @ rivm nl

Beste collega s

Hierbij de Sitreps van VWS en de LCI van gisteren

Groet t10 2»
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 12 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 30 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 |

ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

buiten kantooruren 010] I0 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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10 2e

1° 2e

10 2eTo |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Thur 4 9 2020 9 27 40 AM

Subject RE corona en griepprik
Received

2Q20Q4Q6 Voorzet FAQ Pneumo en Griepprik MB docx

Thur 4 9 2020 9 27 41 AM

10 2»10 2eHi en

Hierbij stuur ik het document waar FAQ tav Griep en Pneumokokkenvaccinatie zijn geformuleerd

In overleg met]
onderwerp het beste als jullie samen tot een voorzichtig geformuleerd antwoord komen Dit kan dan vervolgens

nog langs de normale route van Q A publiek voor COVID 19 gaan nl Cib comm en bij LCI maieal Als jullie deze

vragen 8c antwoorden naar mij mail kan ik dat hier intern oppakken

lijkt het voor de onderstaande vraag en de aanverwante vragen die in bijlage staan over dit10 2e

Verder heb ik in het document aangegeven welke vragen hier bij LCI kunnen worden beantwoord en welke nog

moeten wachten tot spoedadvies van GR is uitgewerkt tav uitvoering pneumokokkenvaccinatie voor ouderen in

najaar 2020

Hopelijk komen we er zo verder mee

Bij vragen hoor ik het graag

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 2 april 2020 09 51

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject FW corona en griepprik

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden op dinsdag 31 maart 2020 17 24

Aan • 10 2e 10 2e|@rivm nl | |@rivm nlC1 D 2e 10 2e

I rivm nl

10 2e 10 2® 10 29l Srivm nl | l 5Jrivm nlCC

Onderwerp RE corona en griepprik

10 2eDag

Morgen is goed wat mij betreft ik heb er nog wat literatuur op nageslagen maar ik kan geen studies vinden die

een relatie met COVID 19 ondersteunen

Waar het om gaat is dat gesuggereerd wordt dat een influenza infectie itt tot een influenza vaccinatie tot een

aspecifieke antistofreacties leidt naast de specifieke antistofreactie Deze aspecifieke reacties zouden een soort

relatieve bescherming geven tegen andere infecties die in het zelfde tijdspad voorkomen mogelijk omdat het

immuunsysteem wat alerter is Maar het mechanisme is nooit bewezen bv in dierstudies

Er is 1 studie waarbij ze een modellering hebben gedaan van ernst van influenza infecties en dit verschijnsel van

virus interferentie En daarbij komen ze tot de conclusie dat als er een verhoogd risico na vaccinatie zou zijn dit

alleen tot uiting komt bij pandemisch vormen van influenza infectie Afgelopen seizoen hebben we in Nederland een

heel milde en korte influenza epidemie gehad

Ik heb dit ook nog met rnijn collega
naar dit soort responsen in dierproven EMC Ook hij heeft de literatuur nog nagetrokken en kan geen bewijs
vinden voor een relatie tussen influenza vaccinatie en een verhoogd COVID 19 risico

overlegd Hij heeft in het verleden ook nog onderzoek gedaan

Ik denk dat het wel belangrijks is dat we dit heel zorgvuldig formuleren omdat het snel mis geinterpreteerd kan

worden
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Groet

10 2e

From

Sent Tuesday March 31 2020 11 48 AM

10 2e

To

Cc

Subject RE corona en griepprik

Dank ^^^voor het uitzetten van de vraag Het is een hot item op social media

fijn dat je hierin even wilt meedenken Kan ik je vanmiddag of morgen bellen om het even door te10 2e

spreken

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

|@ rivm nl | Kamerj10 2e 10 2eM m m E

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 31 maart 2020 11 40

Srivm nlTo H

I a rivm nlCc rfi m

Subject RE corona en griepprik

10 2eHoi

Ik heb toch nog even voor je nagevraagd en het lijkt inderdaad geen probleem voor de^nepprik wel voor aantal

anderen en heeft ook te maken met type vaccin Misschien goed zelf even met haar

nemen ze weet ervan en te overleggen over formuleringen en uitleg

zie cc contact op te10 2e

10 2eGroeten

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 26

10 2« I0 2e @rivm nlTo

Subject RE corona en griepprik

10 2eHoi

Doe ik

Alles op zn tijd eerst maar advies naar VWS Veel succes en wijsheid daarbij gewenst

Groeten

10 2»

10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

|@rivm nl | Kamei|T 030 MiaiEQM E10K2sM 06 | j1Q 2e m
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10 2e

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 16 24

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject RE corona en griepprik

Helaas Nog niks gehoord van hem Anders stel je jouw vraag in de mail van net van het MORI overleg Wij net

OMT ghad en druk met advies uitwerken naar vws

10 2e 10 {2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 14 04

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject FW corona en griepprik

10 2eHoi

Hou je het nog vol daar

Ik vind het vervelend om je te bestoken in deze tijd maar onderstaande blijft oppoppen op social media dus ik

zou er iig graag een vraag en antwoord op onze website over willen opnemen voordat het te veel een eigen leven

gaat leiden

Heb je het nog met besproken10 2e

Groeten

10 2e

[10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

|@rivm nl | Kamer10 2« 030 MmitgaJl E 10K2e10 2eM

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 15 28

@rivm nl10 2a 10 2eTo

10 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject FW corona en griepprik

10 2e |even kort overleg en checken mbt virus interference dit klopt toch niet voor covid 19 Weet jij hier

gelijk heeft dat het meer met de risicogroep te maken heeft dan met het flu

Beste|
meer van Ik denk datl 10 2«

vaccine
___

Pirnpt pntomiEQl

10 2e 10 {2e @rivrn nlFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 11 58

10 2« 10 2a @rivm nlTo

Subject corona en griepprik

Hoi 10 2e

Hoe gaat het met je Hou je het nog vol

Ik heb een vraag waarvan ik niet goed weet tot wie ik me moet wenden maar begin even bij jou

Op social media worden er veel berichten geplaatst over het feit dat je met de griepprik meer ontvankelijk zou zijn
voor het coronavirus Dat is iets waar we denk ik wel wat mee moeten voor de griepprik
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Weet jij waar dit vandaan zou kunnen komen Er is eerder verwezen naar

https www ncbi nlm nih gov pubmed 31607599

Ik denk dat het nogal logisch is dat onze doelgroep zwaar getroffen wordt door coronavirus vanwege hun extra

kwetsbaarheid Maar zou toch graag een FAQ hierover willen opnemen

Hoop dat je tijd hebt om even te reageren Vandaag ben ik slecht bereikbaar morgen en overmorgen goed

Dank alvast

Groeten

10 2s

10 2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M 06 M T 030 BilUmDl | E 10 2e |@rivm nl | Kamei M ll
Op 10 2e
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To BI@etz nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 10 08 51 AM

RE preoperative workup
Mon 3 30 2020 10 08 51 AM

Dag 10 2e

Lastige materie

Succes

Groet

10 2e

^^0@etz nl

Sent maandag 30 maart 2020 12 07

10 2«From

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE preoperative workup

Beste

Dank voor je feedback Ik kan me volledig vinden in die opmerkingen en heb hetzelfde id groep gezet Vanmiddag weer een telco Ik

vrees dat er niet helemaal naar mij geluisterd wordt er is grote druk om toch iets te doen

Mvg

10 2e

10 2e

10 2s 10 2e |@rivm nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 15 09

^^^@etz nl

Onderwerp FW preoperative workup

10 2eAan

Dag| 10 2e

Omdat ik het toch een lastig onderwerp vond heb ik de vrijheid genomen om het ook met^^^flkort te sluiten ook

omdat hij als AM in AMC werkt voor 50 Ik hoop dat je dat niet erg vindt hij zal er ook vertrouwelijk mee

omgaan

Zie hieronder zijn commentaar

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 27 maart 2020 14 19

10 2e 10 2e l@rivm nlTo

Subject RE preoperative workup

Hoi 10 2e

Ik heb moeite met hun uitgangspunten bij rationale

Punten 2 en 3 geven aan dat mensen mogelijk asymptomatisch of mildsymptomatisch zijn maar toch virus

uitscheiden en dan anderen gezondheidszorgmedewerkers of medepatienten kunnen besmetten Hoe hoog is de

kans dat gebeurt en hoe goed kan je dat ondervangen met het testen van mensen zonder klachten Bovendien is

het niet iets speciaals voor chirurgische patienten dat kan altijd Dan moet je dus iedere patient die het ziekenhuis

inkomt gaan testen en daar is geen testcapaciteit voor Wat is de sensitiviteit van PCR bij asymptomaten De

containmentsfase in Nederland is voorbij en in Brabant nog meer

Wat is hun ziekenhuisbeleid betreft beschermingsmiddelen bij intubatie van niet COVID verdachte patienten
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Betreft punt 1 mis ik literatuur over het risico van chirurgie op het verergeren van COVID 19 want is dat wel zo

Voor welke patienten en welke ingrepen gaat dat dan vooral op

Het lijkt me een groot verbruik van middelen PCR CT scans waar schaarste aan is en ik denk niet dat er veel

winst mee te behalen is

Groet

10 Ge»

10 2e 10 2e

10 2e 10 126

10 2e mm

10 2e

10 2e

10 2e 10 2b 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 [2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Oubbel
10 {2e 110 2«

10 2e
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10 2» I0 2e

10 2e 10 2 10 2e 10 2e

10 2e 10 {2e

10 2e

10 2e»

C10 2e 10 2«

Dubbel
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Dubbel
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10 2» li 10 C2e
t0 2e

To ig@etz nll ffietz nl]0

BUflIfeBM@amsterdamumc nl

From

Sent

l° 2e|@amsterdamumc nl |@rivm nl]m

10 2e

Fri 3 27 2020 1 14 41 PM

Subject RE preoperative workup
Received Fri 3 27 2020 1 14 48 PM

10 2eBeste

Dank voor delen van dit document wat een degelijk werk en leerzaam op veel vlakken

Ik deel mijn commentaar in de mail en niet met nog meer commentaren in het document omdat het dan niet goed meer leesbaar

is denk ik

Algemene opmerkingen

Ik vind het stroomschema zoveel opties hebben ik zou het simpeler proberen te houden

Mbt verschillende OK s

Wbt electieve chirurgie wat een goed idee van de 14 dagen quarantaine vooraf

Ikzie nog geen rol voor serologie omdat veel labs wij ook niet bv dat nog niet hebben lopen maar ook omdat uit studies

komt dat je IgG meteen samen met je IgM opkomt bv Li Guo et al CID dus dan zou je bij IgG positieven nog in de

besmettelijke fase kunnen zitten als je IgM niet meeneemt en zou je alsnog een PCR moeten doen hoewel ik niet

precies weet hoe serologie bij asympt loopt misschien wel handig dus voor later moment als serologie loopt

Wbt acute chirurgie hoe reeel is het om dan nog een CT scan en een PCR af te wachten Ik zou PCR afnemen en starten

met de OK en patient als COVID positief beschouwen

Wbt semi acute chirurgie bij negatieve PCR zou ik dan uitgaan van een COVID negatieve patient De studies die laten zien

dat je keel neg bent maar dieper materiaal pos komt natuurlijk van zieke mensen met klachten niet van asymptomatische

dragers lijkt me

Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie definitieve besluit gaat zijn Ik zou het ook heel fijn vinden om dat in te zien hopelijk wil je

dat weer delen Sowieso denk ik nog steeds dat dit soort zaken gedeeld zouden moeten worden op bv besloten gedeelte NVMM of

FEMS

Sterkte aan alien en veel groeten van fH

■Bm@etz nl]
Verzonden vrijdag 27 maart 2020 10 11

@etz nl

10 2eVan

anJHEil£2H
lIIAIfeDl@maasstadziekenhuis nl

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e|@amsterdamumc nl |@rivm nl

Onderwerp FW preoperative workup

Urgentie Hoog

Ik krijg net de opgeschoonde versie

@amsterdamumc nlVan 1Q 2e10 2e

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 09 56

Aan 10 2e E 10 2e 10 2e|@amsterdamumc nl |@amsterdamumc nl10 2e

10 2« 10 2e 10 2e@radiologen nl |

W@amsterdamumc nl

@ radboudumc nl |@kennisinstituut nl

|@amsterdamumc nl 10 2b10 2e

10 2e j 10 2e

10 2s

10 2« I

m

@radiologen nl shaaelandenmc nl 10 2e

@amsterdamumc nl

Onderwerp preoperative workup

Urgentie Hoog
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Beste allemaal

Bijgevoegd vinden jullie een geschoonde versie van ons document waarin de commentaren en opmerkingen van ondermeer

zijn verwerkt10 2e | 1Q 2e 10 2een

Er zijn vanmiddag een aantal belangrijke punten die we moeten beantwoorden

Gaan we serologie testen erin laten of is dat nog te prematuur

Het stroomschema moeten we doorlopen en met name de kant van de electieve chirurgie behoeft onze aandacht bv wat doen we

na 2 weken quarantaine

En we zullen goed moeten bespreken welke gegevens we gebruiken om te bepalen dat de incidentie zo hoog is dat CT scanning

zinvol is persoonlijk denk ik het gebruik van RIVM data maar dat staat open voor discussie

Tot slot ik wil de meeting vanmiddag om 14 30 uur laten starten ipv 14 00 uur

Last but not least ik merk dat er heel veel behoefte bestaat in het land aan een duidefijke aanwijzing hoe om te gaan met deze

patienten Ik hoop dat we vanmiddag tot consensus kunnen komen zodat we het snel kunnen distribueren maandag

In teder geval wil ik julle alien alvast enorm danken voor de inzet in deze krappe tijd

10 2eGroet

101 29Van

Verzonden donderdag 26 maart 2020 17 57

Aan | 101 29 10 2e | q amsterdamumc nl ^[ S amsterdamumc nl

Siradboudumc nl

S amsterdamumc nl l

31 5 haaglandenmc nl

» 2e 10 2eradiologen nl radboudumc nl | 5 kennisinstituut nl

al 5 etz nl | 10 2«m

|@amsterdamumc nl J
^l@amsterdamumc nl

I g|@radiologen nl10 129 10 2e

Onderwerp Zoom meeting invitation 2de meeting preoperative screening surgical patients

Besten

Hierbij de uitnodiging voor de Zoom meeting om ons document morgen te bespreken
Ik zal morgenochtend de commentaren verwerken en een schone versie aan jullie sturen Schroom niet om vanavond nog

conunentaar door te sturen

Ik merk dat er lieel veel behoefte bestaat aan een advies Ik hoop dat we snel tot consensus kunnen komen zodat het

begin volgende week verstuurd kan worden

Met vriendelijke groet en tot morgen

is inviting you to a scheduled Zoom meeting10 2e

Topic 2de meeting preoperative screening surgical patients
Time Mar 27 2020 02 00 PM Amsterdam

Jom Zoom Meeting
10 2g

Meeting ID

Password

One tap mobile

10 2g
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Dial by vonr location

10 2g

Meeting ID

Find your local number https zoom us u a01L34WIV

I0 2g

VUme disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer

DISCLAIMER

Dit bericht kan informatie bevatten die onderworpen is aan een beroepsgeheim
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden
wordt u verzochtdit aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen
Maasstad Ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van

welke aard dan ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is subject to professional confidentiality
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message

Maasstad Ziekenhuis accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risk inherent to the electronic transmission of messages
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Voorzet vragen die nu op ons af kunnen komen

Griep

Heb je meer kans op COVID 19 als je in het afgelopen

jaar een griepprik heb^ehaald
de vraag die al naar

En maakt het dan nog uit of je al jarenlang wel of geen

griepprik hebt gehaald

Antwoorden formuleren door

fi na I e versie

antwoorden langs Cib comm

|^^^ oor plaatsing op RIVM

website

1

10 2e

is gegaan
10 2e

En ook andersom geredeneerd als je een griepprik hebt

gehaald ben je dan beter beschermd tegen COVID 19

Antwoorden formuleren door

Finale

antwoorden langs Cib comm

3 oor plaatsing op RIVM

website

2

10X29

Is iedereen die een uitnodiging krijgt voor de griepprik

ook automatisch risicogroep voor COVID 19

op desitestaat het antwoord bij risicogroep COVID 19

mensen van 70 en mensen die op basis van

onderliggend lijden in aanmerking komen voor de

griepprik Dus de 60 die in principe gezond is komt wel

in aanmerking voor griepprik maar is niet doelgroep
corona als ik het goed lees

Uitleg geven over

risicogroepen griep

pneumokokken voorzover

bekend COVID 19

3

Zie ook vraag bij

pneumokokken

Heeft de COVID 19 pandemie nog invloed op de

samenstelling van de griepprik die in het najaar gegeven

gaat worden

Nee In februari heeft de

Wereldgezondheidsorganisatie

geadviseerd over de

samenstelling van de griepprik

voor 2020 De samenstelling
van hetvaccin moet een half

jaar van te voren vastgesteld
worden om het vaccin op tijd

voor de vaccinatiecampagne

te kunnen produceren
Daarnaast is in het najaar nog

geen vaccin beschikbaar voor

COVID 19 etc

4

Pneumo

Beschermt het pneumokokken vaccin ook tegen een

COVID 19 infectie Of anders geformuleerd Helpt een

pneumokokken vaccinatie tegen de longklachten die

ontstaan bij het COVID 19 infectie

uitleggen1

Ik heb een COVID 19 infectie gehad ben ik nu

vatbaarder voor een pneumokokken infectie

uitleggen2

Ik heb een longontsteking gehad door een infectie met uitleggen3
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een pneumokokkenbacterie ben ik nu vatbaarder voor

een COVID 19 infectie

Het pneumokokken vaccinatie programma start in het

najaar van 2020 en ik val binnen de doelgroep Kan ik

mijn vaccinatie nu a I krijgen

Afwachten spoed GR advies

over evt wijziging van

doelgroep najaar 2020

4

De meeste mensen die overlijden aan corona zijn 75 jaar
of ouder Waarom worden deze mensen niet ingeent

met het pneumokokkenvaccin

Afwachten spoed GR advies5

Door de COVID 19 pandemie wordt sommige zorg

uitgesteld gaat de pneumokokkenvaccinatie van najaar

2020 wel door

Afwachten spoed GR advies6

Kan er eerder gestart worden met het vaccineren met

de pneumokkenprik

Afwachten spoed GR advies7

Als ik nu een coronavirus heb helpt het dan om me nu

te vaccineren met de pneumokokkenprik

Vraag niet duidelijk zo niet te

beantwoorden p

herformuleren vraag en dan

antwoorden

8

Ik heb ergens gelezen dat alleen mensen van 60 jaar en

ouder worden uitgenodigd voor pneumokokken is het

niet beter om ook mensen te vaccineren met

longklachten longziekten

Afwachten spoed GR advies9

Kan niet iedereen worden gevaccineerd tegen

pneumokokken zodat we allemaal beter beschermd zijn

tegen longziekten

uitleggen10

Medische risicogroepen griep

pneumokokkenziekten Covid

19 voorzover bekend op een

rij zetten die nu ook al de

antwoorden in Q A COVID 19

over risicogroepen

Is iedereen die een uitnodiging krijgt voor de

pneumokokkenprik ook automatisch risicogroep voor

corona

11

Als ik al een pneumokokkenprik heb gehad kan ik dan

geen corona krijgen

Uitleggen verschil virus en

bacterie

12

Als een pneumokokkenvaccinatie niet helpt tegen

corona waarom worden dan bijvoorbeeld in Duitsland

wel ineens allemaal mensen ertegen gevaccineerd

uitleggen13

Voorstel tekst voor in kader bij publicaties

De recente corona uitbraak zorgt bij patienten misschien voor vragen over de relatie tussen

pneumokokken en corona Beide kunnen longontsteking veroorzaken De

pneumokokkenvaccinatie beschermt niet tegen een corona infectie Het risico op een

pneumokokken infectie is al een aantal jaar gelijk Patienten die gevaccineerd zijn tegen

pneumokkokken zijn niet beter beschermt tegen corona
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Tekorten moleculaire diagnostiek microbiologie en scenario’s om dit te voorkomen

0S032020

Aanleiding
Door de uitbraak van COVID 19 is er een wereldwijde toename in het gebruik van

moleculaire diagnostica Om deze reden zijn er leveringsproblemen geen of vertraagde

levering ontstaan van diverse artikelen voor moleculaire diagnostiek MolDx Deze

tekorten kunnen op relatief korte termijn leiden tot capaciteitsproblemen betreffende

de reguliere microbiologische MolDx binnen Nederland Van belang om hierbij de

vermelden dat dit tekort in Nederland met het gevolg is van een toename aan SARS CoV

2 diagnostiek binnen Nederland maar van een toeleveringsprobleem vanuit de

leveranciers Op dit moment vormt de SARS diagnostiek nog maar een fractie van de

totaal uitgevoerde MolDx

Inventarisatie NVMM tekorten

Op 4 maart heeft de NVMM aan alle Medisch Microbiologische Laboratoria MML een

noodoproep gedaan om te inventariseren waar tekorten worden verwacht en op welke

termijn Het overzicht op 6 maart van 44 MMLs laat zien dat 24 32 laboratoria

verwachten binnen 1 maand tekorten te hebben voor DNA RNA isolatie Van deze 24

MMLs voeren er 15 SARS CoV diagnostiek uit Het probleem ligt met name in de

processing cartridges 19 labs Mogelijke andere tekorten die worden genoemd zijn
tekorten aan PCR platen filtertips lysis buffer mastermix POCT cartridges
Daarnaast zijn er op korte termijn tekorten op het gebied van monsterafnamemateriaal

te verwachten voornamelijk op het gebied van E swabs

Factoren die kunnen bijdragen aan een ongunstige ontwikkeling
• Een wijde verspreiding van SARS CoV 2 in NL maar ook in andere delen van de

wereld leidend tot een verder toenemende vraag naar diagnostische middelen

• Productie en leveringsproblemen bij diverse leveranciers onder andere ten

gevolge van SARS CoV 2

• Verschillen in testalgoritme SARS CoV 2 nationaal en internationaal

Factoren die kunnen bijdragen aan een gunstige ontwikkeling
• Incidence neemt dusdanig toe dat SARS CoV 2 diagnostiek in de openbare

gezondheid wordt gestopt waarmee minder vraag

• De incidence van SARS CoV 2 infecties neemt af in Nederland en in andere

delen van het Noordelijk halfrond vanwege gunstige weeromstandigheden zie

figuur 1 voor epidemische curves van overige coronavirussen en of door

effecten inperking
• Incidence van SARS CoV 2 in China neemt af waardoor meer MolDx artikelen

beschikbaar komen voor andere delen van de wereld

• Productie toename van MolDx artikelen door huidige leveranciers en door

leveranciers die nieuw op de markt komen

1
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Figure 6 5 Number of weekly reported positive test results of coronavirus in the virological

laboratory surveillance for the calendar year 201 8 and the trend lines for the calendar years

2014 2018
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Scenario s om microbiologische MolDx in stand te houden

In het meest gunstige geval zal er sprake zijn van een tijdelijke situatie die alleen om

overbrugging vraagt van een aantal maanden In deze periode moet moleculaire

diagnostiek beperkt worden tot de meest noodzakelijke testen en moeten langere

doorlooptijden geaccepteerd worden In de meest ongunstige situatie zal er sprake zijn
van een langdurige situatie die schade zal toebrengen aan de algehele patientenzorg

publieke gezondheidzorg en de patient en personeelsveiligheid op infectieziekte

gebied ook buiten COVID 19

Hieronder staan diverse maatregelen beschreven die een tekort op MolDx kunnen

tegengaan Onderaan staat een afweging van een combinatie van maatregelen en

wordt een voorstel gedaan over verdere uitwerking van het voorkeursscenario

Productiecapaciteit verder verhogen Actiehouder fabrikanten in vitro

diagnostica

1

Preferentiele distributie aan MMLs Actiehouder fabrikanten leveranciers iom

MMLs

2

• Principe Intramurale infectieziekten diagnostiek inclusief SARS CoV 2

heeft voorrang op onderzoek onderwijs commercie vanwege

patientenzorg en patient en personeelsveiligheid Daarnaast dient SAR5

CoV 2 diagnostiek in stand te blijven voor de maatregelen ten behoeve

van infectieziekten bestrijding publieke gezondheid Ook molDx van

andere meldingsplichtige ziekten dient intact te blijven dit laatste is

gering

2
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• Dit kan plaatsvinden door stop beperking van levering van veel gebruikte
MolDx producten aan andere laboratoria bijvoorbeeld
researchlaboratoria commerciele laboratoria veterinaire water

plantlaboratoria op voorwaarde dat dit leidt tot een verhoogde

capaciteit bij de MMLs dus passend bij de reeds gebruikte

apparatuur platforms

3 Re distributie van MolDx artikelen van labs met voorraad naar labs met tekort

a Re distributie van MolDx artikelen van niet MML labs naar MML labs zie

2

b Re distributie van MolDx artikelen tussen MML labs onderling
Dit kan bevorderd worden doordat laboratoria die hun MolDx

verschuiven naar alternatieve nog leverbare MolDx platforms en

daarmee minder gebruik maken van de lastig leverbare artikelen

Bijvoorbeeld Cobas 4800 platform en producten zijn leverbaaren is

beschikbaar op diverse MMLs in Nederland

4 Keuzes binnen het eigen MML elgen centrum

a Alternatieve molDx platforms en reagentia disposables zoeken die nog

wel leverbaar zijn Dit kan zowel door aanschaf lease van nieuwe

apparatuur als door verschuiving van diagnostiek over de platforms zie

3b Daarnaast kunnen er binnen het ziekenhuis op andere afdelingen
andere extractie platforms aanwezlg zijn

b Tijdelijk stoppen van bepaalde MolDx

Bijvoorbeeld
• Kwaliteitsrondzendingen
• Vaccin of geneesmiddelen trials

• Diagnostiek voor minder essentiele patientenzorg
c Tijdelijk} vervangen van MolDx door alternatieve methoden

Bijvoorbeeld
• Targets die ook met kweek gedetecteerd kunnen worden

• Targets die ook met antigeentesten gedetecteerd kunnen worden

d Lagere frequentie van bepaalde laag volume diagnostiek om zo efficient

mogelijk te werken

5 Keuzes buiten het eigen MML

a Deel van de diagnostiek uitbesteden bij andere laboratoria die gebruik
maken van een alternatief platform zonder leveringsproblemen

b Bepaalde diagnostiek concentreren in minder centra efficientie

verhogen zoals Soa diagnostiek
c SARS CoV 2 diagnostiek concentreren bij een of enkele laboratoria en

hier extra ondersteuning bieden

Overwegingen betreffende de bovengenoemde maatregelen

3
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Voorkeursscenario Combinatie van maatregelen 1 t m 3

Ideaal zou zijn als er door verhoogde productie in combinatie met redistribute

afspraken met de diverse MMLs een overbrugging kan plaatsvinden van de periode van

krapte Dit heeft als voordeel dat niet elk laboratorium zelf diverse alternatieve

platformen moetvalideren om zodoende de continui teit te garanderen hetgeen tijd

personeel en geld kost Het zoeken naar alternatieve platformen zonder

leveringsproblemen in het bijzonder voor de SARS CoV 2 diagnostiek kan de re-

distribute wel ondersteunen en zou dus gestimuleerd kunnen worden binnen de centra

die hier eenvoudig toegang toe hebben bv de Cobas 4800 gebruikers Van belang is dat

de re distributie binnen Nederland maar mogelijkook binnen Europa is gebaseerd op

de combinatie van de reguliere MolDx en de SARS CoV 2 diagnostiek en niet alleen op

de SARS CoV 2 diagnostiek Landelijke afspraken tussen de MMLs onderling over wie

welke alternatieve platforms gaat gebruiken is relevant om te voorkomen dat tekorten

bij een leverancier niet wordt vervangen door een tekorten bij een ander Ook binnen

een fabrikantlijn is het noodzakelijk dat toegenomen productie van het een van de

producten hand in hand gaat met toegenomen productie van overige producten

Maatregel 4

Naast bovengenoemde combinatie kan uiteraard worden gekeken naar tijdelijke

ontlasting van de moleculaire diagnostiek ter overbrugging Hierbij zal de diagnostiek
wel nadelen ondervinden er is tenslotte niet voor niets ooit overgestapt naar

moleculaire technieken zoals verminderde gevoeligheid geen of vertraagde

diagnostiek en tijdelijke} problemen met rapportage omdat de inrichting van het LIMS

en de ICT koppelingen dan ook aanpassing behoeven hetgeen ook weer ICT personeel
kost

Maatregel 5

Het uitbesteden van reguliere diagnostiek is het minst aantrekkelijke scenario en leidt

vooral tot verplaatsen van problemen Alsgrote hoeveelheden monsters verzendklaar

moeten worden gemaakt de verzendingen de resultaten van de uitbestede diagnostiek
in LIMS moet worden vastgelegd geeft dit een grote belasting voor zowel analytisch en

administratief personeel Daarnaast gaat uitbesteden van diagnostiek gepaard met

grotere kosten dan wanneer de diagnostiek zelf wordt uitgevoerd in die zin heeft het

verplaatsen van de test reagentia veel voordelen t o v het verplaatsen van de patient
monsters

Het uitbesteden van bijzondere diagnostiek kan overwogen worden Zo zou de SARS

CoV 2 diagnostiek uit de GGD en kunnen worden geconcentreerd in enkele MMLs waar

voldoende personeel en materieel wordt geregeld Er zijn hierbij 2 overwegingen te

maken 1 Levert deze uitbesteding voldoende op om de bevoorrading voor de reguliere

diagnostiek te redden 2 Er zal een moment komen in de epidemie onduidelijk
wanneer dat het aantal SARS CoV 2 testen zal verminderen enerzijds door het niet

meer testen bij epidemische verspreiding anderzijds door het afnemen van de

epidemie

4
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Een andere vorm van diagnostiek die zou kunnen worden uitbesteed is de GGD Soa

diagnostiek waarbij de materialen direct naar 1 van de aangewezen labs gaat Om dit

te bewerkstelligen zou budget en personeel moeten worden vrijgemaakt

Voorwaarden voorde uitwerking van het voorkeursscenario

• Informatie van de fabrikanten verzoek staat uit bij DiagNed
o Overzicht van medische en niet medische laboratoria die gebruikmaken

van de meest gebruikte artikelen in MM MolDx

o Overzicht van te verwachten tekorten back orders van alle onderdelen

van alle leveranciers van artikelen voor MM MolDx

o De verhouding van afname van MolDx producten van de verschillende

MMLs in 2019 absolute aantallen niet gewenst wegens

vertrouwelijkheid welke als basis kunnen dienen voor de distribute

tussen MMLs

• Informatie van MMLs die SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

o Hoeveelheid SARS CoV 2 testen per dag kan verkregen worden via

nieuwe Virologische weekstaten

o Informatie over gebruikte platforms voor reguliere MolDx {WMDI
website

o Informatie over gebruikt platform en de mate van efficients van SARS

CoV 2 Dx worden cartridges gevuld navraag bij MMLs die SARS CoV 2

Dx gaan doen via RIVM

• Stringent test algoritme voor SARS CoV 2 opnieuw onder de aandacht brengen

bij alle MMLs maar ook bij zorgverleners waaronder huisartsen RIVM NVMM

contact NHG

• Regle rol bij NVMM betreffende verschuivingen naaralternatleve test platforms
om te komen tot het meest efficlente gebruik van alle aanwezige platforms
binnen NL [WMDI

• Voorstel voor tijdelljke stopzetting MolDx bepalingen en alternatieve diagnostiek
ter vervanging van MolDx NVMM NWKV WAMM

5
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Seizoensgebondenheid coronavirussen en MolDx productie
• komt er een moment van minder circulate van SARS CoV 2

bran NWKV Glims LUMC KNMI

• Is er een seizoensgebonden afname van MolDx producten
bran Glims LUMC DiagNed

Figure 6 5 Number of weekly reported positive test results of coronavirus in the virological

laboratory surveillance for the calendar year 2018 and the trend lines for the calendar years

2014 2018
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Vraeen van invloed op de scenario s

MolDx binnen MMLs betreffende scenario s 2 en 3

1 Wat is de bulk diagnostiek van de UMC en niet UMC labs Op welke

platforms wordt gedraaid Hoeveel testen

a WMDI database hlervoor gebruiken
b Kunnen we noggebruik maken van QCMD gegevens

2 Hebben niet UMC labs ook tekorten

a Overzicht Excel van 24 MMLs met tekort binnen 1 mnd IS perifeer 1

RIVM 5 UMC

3 Welke labs hebben geen tekorten en kunnen evt kits afstaan aan andere

labs

a Niet duidelljk uit excel alle grotere labs lljken wel tekorten te hebben

4 Verwachten we nog leveringsproblemen op ander MolDx gebied behalve

Roch cartridges
5 Kunnen we informatie krijgen van FLOW Welke labs nog meer Roche

gebruiken
6 Waar worden nog meer Roche artikelen gebruikt scenario 1 2 3 en 4

a Waterlabs

b Veterinaire labs diergeneeskunde
c Commerciele MMLs

d Commerciele labs bv voor ondersteuning van klinische trials

e Research labs

f Andere labs Klinische genetica klinische chemie pathologie

g Vindt er moleculaire surveillance plaats in NL

Informatie vanuit leveranciers

Afgelopen vrijdag overleg gehad met

de koepel organisatie van fabrikanten en importeurs van IVD in NL ^heeft
aangegeven dat er overleg is geweest tussen VWS zorgpartijen RIVM over

distributie van voorraden en landelijke coordinate hiervan Ik heb

aangegeven dat het pertinent tout is om deze distributie te baseren op de

SARS diagnostiek omdat dit voor vele MMLs slechts een fractie is van hun

MolDx en dat er juist problemen zijn met de reguliere MolDx De

re dlstributie zou dus moeten plaatsvinden op grand van de reguliere

verdeling van MolDx artikelen waarbij uiteraard een surplus komt bij MMLs

die grate hoeveelheden SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Ik heb een aantal vragen bij haar neergelegd die zij maandag 9 maart gaat

bespreken binnen hun bestuur

o Kan DiagNed een schatting maken van de distributie van MolDx artikelen

op basis van 2019 Er zullen geen exacte getallen worden gedeeld gezien

de vertrouwelijkheid van deze gegevens maar percentuele

verhoudingen

10 2e 10 2e DiagNed
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o Kan DiagNed aangeven aan welke andere laboratoria MolDx artikelen

worden geleverd die ook voor humane diagnostiek van toepassing zijn

Bijvoorbeeld research laboratoria waterlaboratoria etc

o Kan DiagNed aangeven wat we kunnen verwachten van de leverbaarheid

van alternatieve MolDx artikelen Overzicht back orders bijvoorbeeld

Informatie vanuit Wageningen Bioveterinary Research

Ik heb contact gehad met 10 2e

jvan de WBVR De WBVR voert diagnostiek uit bij zieke

dieren en in het kader van export en is daarnaast nationaal

referentielaboratorium voor meldingsplichtige ziekten bij dieren zoals

landbouwhuisdieren vissen schelpdieren en dieren in het wild

De WBVR test ongeveer 300 000 samples jaar Ze hebben inmiddels de

Corman PCRgevalideerd maar nog geen proficiency panel getest Zij bieden

zich aan om in geval van capaciteitsproblemen op het gebied van SARS CoV 2

diagnostiek bij de MMLs deze diagnostiek uit te voeren Zij hebben 2 MP96

en 2 Easy Mags staan en 2 lightcyclers 2 quantstudio’s 2 ABI’s en 3 en

hebben nog voldoende cartridges tot t m juni Bij hun is er nu een tekort

aan system fluid maar dat gaan ze nu zelf produceren Naast hun reguliere

diagnostiek zouden ze 500 samples per dag kunnen draaien als voorraad

MP96 op is over op Easy Mag en ze kunnen 24 7 in ploegendienst draaien Er

zou ook materiaal en personeel van elders kunnen worden ingezet

Op mijn vraag of hun cartridge voorraad eventueel beschikbaar was voor

andere labs werd aangegeven dat dit niet mogelijk was om 2 redenen de

voorraad ligt in een high containment unit en mag niet naar buiten en er

moet voldoende voorraad zijn voor de monitoringstaken vanuit de overheid

Er zijn nog een ander groot veterinair lab VHLGenetics

https www vhlgenetics com en gb VHLGenetics offers routine and

project based genetic tests and DNA extractions for plants and animals Ik

heb geen idee welke extractie platform ze hier gebruiken maar mogelijk
kunnen we deze informatie vanuit DiagNed verkrijgen

Informatie vanuit HPVscreening NL Rob

In NL zijn 5 screeningslabs voor HPV screening 300 000 testen jaar
UMCG Symbiant Hoorn JBZ Radboud UMC NMDL die alien 3 lijnen met

Cobas 4800 hebben staan Op dit moment zijn er geen leverproblemen voor

Cobas 4800 disposables Er zijn ook nog Cobas 4800 systemen beschikbaar

Op de Cobas 4800 kan oa CT NG worden gedraaid f Sheeft extractie

gevalideerd voor de SARS CoV 2 PCR

Overige vragen betreffende MML logistiek

7 Moeten we wel niet SARS CoV 2 Dx verder uitrollen of niet

8 Verzoek aan virol weekstaten kunnen wij op de hoogte blijven van de

uitgevoerde SARS CoV 2 overzichten

9 Hoe zit het met levering van eSwabs en andere swabs en UTM

10 Actie contact opnemen met RvA vanuit NVMM 1 Informeren over de

huidige situatie 2 Vragen naar mogelijkheden van versnelde validatie

10 2e
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11 Actie contact opnemen metandere wv’en NVKC NVVP Vereniging Klinische

Genetica Nederland VKGN overige
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Onderzoeksprotocol

voor aanvraag niet WMO verklaring

General data

Title SARSLIVA utility of saliva in diagnosis detecting co infections and

evaluating household transmission in COVID 19

March 27 2020Date

Version number 1

Submitter Dr 10 2e

Coordinating investigator Dr 10 2e

Drs 10 2a

Principal investigator Dr 10 2e

Spaarne Gasthuis Hoofddorp and Haarlem

Address Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp

Phone 312 10 2e

10 2eE mail |@spaarnegasthuis nl

Instructing party Spaarne Gasthuis Hoofddorp and Haarlem

National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Streeklab Haarlem

Study data

The novel coronavirus SARS CoV 2 disease has been declared a

pandemic by the WHO WHO 2020a Associated with high morbidity

and mortality SARS CoV 2 is genetically related to SARS CoV 1 severe

acute respiratory syndrome related coronavirus the cause of the

Rationale

2002 2004 SARS outbreak WHO 2004 and to MERS CoV Middle

Eastern respiratory syndrome related coronavirus which has been

causing the ongoing MERS outbreak since its emergence in 2012

These outbreaks and previous influenza pandemics are largely shaping
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our approach to tackling the current pandemic Nonetheless

understanding risk factors for infection transmission patterns and

severity of clinical features remains limited and studies assessing

epidemiological and clinical characteristics of cases are critical for

our understanding of this virus and associated diseases

Like SARS CoV 1 SARS CoV 2 is able to enter human cells through the

ACE2 cell receptor Hoffmann et al Cell 2020 ACE2 cell receptors are

abundantly expressed among cells of the respiratory tract Target cells

of SARS CoV 1 were reported to be ACE2 epithelial cells in the

salivary gland ducts of rhesus macaques While this has not yet been

confirmed for SARS CoV 2 shedding of viable SARS CoV 2 has been

reported in saliva To et al CID 2020 As infection of the salivary

glands may represent early target cells of SARS CoV 1 Liu et al

J Virol 2011 saliva may have an important role in pre symptomatic

transmission of SARS CoV 2 via oral droplets as it was estimated

that pre symptomatic transmission contributed to 48 95 CI 32

67 and 62 95 CI 50 76 of diagnosed COVID 19 cases in

Singapore and in Tianjin China respectively Tapiwa et al medRxiv

Sample collection for SARS CoV 2 diagnosis

Similar to other respiratory viruses the ability of detecting this

coronavirus will largely be dependent on the sample collected The

optimal specimen type for SARS CoV 2 detection is yet to be

determined Currently the WHO recommends screening individuals

for the SARS CoV 2 virus with nucleic acid amplification tests NAAT

such as reverse transcription PCR RT PCR WHO 2020b Zou et al

NEJM 2020 For ambulatory patients the primary approach for

collecting samples is via nasopharyngeal NP and oropharyngeal OP

swabs or NP wash NP aspirate NPA In patients with more severe

respiratory symptoms it is also recommended to test lower

respiratory tract samples sputum aspirate lavage collected on

presentation WHO 2020b On the top of these WHO also

recommends screening of asymptomatic contacts in hea Ith care
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associated outbreaks or when individuals had high intensity contact

with a COVID 19 case For this NP and OP swabs are also used for

testing with ISIAAT WHO 2020b On top of this WHO recommends to

start testing all these individuals for SARS CoV 2 antibodies once the

immunological method s are validated and available WHO 2020b

One of the samples currently missing from the WHO guidelines is

saliva Saliva could be the one sample that can fit the broadest

possible range of purposes in COVID 19 diagnostics Saliva can be

tested I to detect and quantify the presence of SARS CoV 2 in

upper airways II to detect the presence of SARS CoV 2 antibodies

III to detect and quantify the presence of other etiological agents

bacteria and fungi causing the secondary infections common in

influenza like illness Finally saliva could be also used IV to

determine the respiratory microbiota composition

Saliva has been reported to be equally if not more effective to NP

swab diagnostics for a broad range of respiratory viruses To et al CMI

2019 Robinson et al Clin Infect Dis 2008 Niedrig et al BMC Infect

Dis 2016 To et al Emerg Microbes Infect 2017 Most importantly it

was proved to be superior to tracheal wash in quantification

coronavirus in the detection of 2002 2003 SARS CoV 1 Wang et al

Emerg Infect Dis 2004 Furthermore saliva has been proven to be

highly informative when testing for the presence of SARS CoV 2 in

individuals diagnosed with COVID 19 To et al Clin Infect Dis 2020

Saliva was also equally informative in serological antibody

diagnostics of viral respiratory infection but not specifically for

coronaviruses Niedrig et al BMC Infect Dis 2016 However there is

currently no study that systematically compares directly NP and OP

swabs with saliva for sensitivity of SARS CoV 2 detection Studies

that compare saliva for sensitivity of SARS CoV 2 antibody detection

with or without the presence of SARS CoV 2 are currently ongoing

WHO issues repeated calls to maximize testing for SARS CoV 2 virus
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and for antibodies in order to determine how many people have been

infected and who is still at risk of being infected and transmission

patterns This information is crucial to guide decisions and to monitor

the impact of any interventions To maximize testing of large cohorts

of individuals high throughput methods need to be in place

Among multiple advantages of saliva based diagnostics is simplicity of

its collection Saliva can be self collected therefore it is much easier

to collect than any respiratory sample currently recommended for

SARS CoV 2 diagnostics swabs or blood sample Saliva can be

obtained by participants spitting into a tube or saliva collection with

a sponge or swab without requiring close contact between the

patient participant and healthcare worker Unlike the procedure to

obtain NP or OP swabs collection of saliva is unlikely to induce

coughing All of this reduces risk of spread of a virus Saliva can be

collected at a much lower cost cost is reduced by not using collection

kits Kim et al JCM 2016 If required saliva still can be bundled for

processing if necessary with other samples e g NP swab Kim et al

JCM 2016 In general conditions of processing including

transportation and sample storage are similar or even simpler

compared with conditions required for corresponding procedures for

other sample types given the right transport and storage media are in

place

Characterizing interactions between SARS CoV 2 and microbial

abundance

Common symptoms at onset of illness caused by the SARS CoV 2 virus

include fever cough and fatigue or myalgia Zhou et al Lancet 2020

Ding et al JMV 2020 and are consistent with symptoms of with

influenza like illness ILI Pel Huisarts en Wetenschap 1965 Among

the clinical features of COVID 19 is the induction of pro inflammatory

cytokines IL1B IFNy IP10 and MCP1 which can impair

immunological control of bacterial growth and predispose patients

with COVID 19 to secondary bacterial infection Huang et al Lancet
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2020 Bosch et al PLoS Pathog 2013 In line with this sepsis has been

reported to be a common complication of COVID 19 {Zou et al Lancet

2020 As such clinical management of COVID 19 can include

antibiotics to reduce likelihood of coinfection by Streptococcus

pneumoniae and Staphylococcus aureus Zhang et al Lancet Resp

Med 2020

Epidemiological studies suggest a strong link between viral respiratory

infections manifested by influenza like illness and pneumococcal

disease Li et al BMJ Open 2018 It is assumed that perturbations in

the URT by viruses and the subsequent host responses may disrupt

the balanced host commensal relationship allowing outgrowth of

certain bacterial pathogens Bosch et al PLoS Pathog 2013 Similar to

COVID 19 the burden of pneumococcal disease also peaks in older

adults Fleming and Elliot Vaccine 2005 Kristensen et al Vaccine

2016 Saliva not only can be used for viral but also bacterial

diagnostics Wyllie et al PLoS One 2014 Wyllie et al SciRep 2016b

Krone et al Int J Mol Sci 2016 Saliva has been proven superiorto

both IMP or OP swabs in detection of the presence of S pneumoniae in

upper airways a leading bacterial cause of secondary infection

following influenza like illness Krone et al PLoS One 2015 For this

saliva samples collected for viral diagnostic could tested along also for

respiratory bacterial pathogens

The entire microbial community including bacteria viruses and fungi

present in the different niches of the respiratory tract together

represent the respiratory microbiota Profiling of respiratory

microbiota is commonly done by next generation sequencing

methods including 16S rRIMA gene sequencing for the bacterial

microbiome and internal transcribed spacer ITS sequencing for the

mycobiome fungi In both children and adults during a lower

respiratory tract infection the bacterial microbiome of the upper

respiratory tract is strongly different compared to healthy controls

Man et al Lancet Resp Med 2019 de Steenhuijsen Piters et al ISME
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2015 Moreover the composition of the upper respiratory tract

microbiome is related to susceptibility to and severity of respiratory

infections which may imply causal involvement in infection

pathogenesis Bosch et al Am J Respir Crit Care Med 2017 de

Steenhuijsen Piters Am J Respir Crit Care Med 2016 Fungi i e the

mycobiome likely also contribute significantly to respiratory disease

but have not yet been studied extensively in relation to respiratory

infections Nguyen et al Front Microbiol 2015 Whether the

composition of respiratory microbial communities also partially

explain why some individuals with COVID 19 develop more severe

symptoms than others remains open to investigation

Characterizing the host response against SARS CoV 2 COVID 19

For profiling immune responses salivary antibody levels

immunoglobulin G were previously shown to correlate well to serum

levels though not for coronaviruses Rodenburg et al PLoS One 2012

Barnes et al Scand J Immunol 2016 Immunoglobulin G in saliva is

likely derived from the blood circulation by passive transudation

Brandtzaeg J Oral Microbiol 2013 Saliva may therefore represent a

valid non invasive and easily accessible alternative to blood for

monitoring humoral immune responses also against SARS CoV 2
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Objectives We propose a study with the following objectives
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The primary objective of this study is to investigate if SARS CoV 2

detection in saliva is comparable or even superior to nasopharyngeal

NP and oropharyngeal OP swabs

Secondary objectives of this study are

a To compare viral load of SARS CoV 2 in saliva NP and OP

swabs

b To assess salivary viral load of SARS CoV 2 in saliva over time

in relation to the course of disease

c To investigate transmission and salivary viral load of SARS CoV

2 in household members and the course of potential COVID

19 disease in household members during follow up of 42 days

d To investigate whether patients and potentially

asymptomatic household members develop salivary

antibodies against SARS CoV 2

Exploratory objectives are

a To explore age related differences in sensitivity of detection of

SARS CoV 2 in saliva compared to NP and OP swabs

b To explore whether viral and bacterial co infections as well as

the composition of the upper respiratory tract microbiome

and mycobiome are associated with severity of COVID 19

Study design This prospective cohort study will investigate whether saliva is as good

as or better than NP and OP swabs to detect SARS CoV 2 in children

and adults Next to that it will assess potential viral and bacterial co

infections in severe COVID 19 progression of disease symptoms and

viral shedding transmission to household contacts and development

of immunity against SARS CoV 2 including in potentially

asymptomatic household contacts

Children and adults up to 60 years old who visitthe special

coronavirus department for patients suspected of COVID 19 of the

Spaarne Gasthuis in Haarlem and are tested for SARS CoV 2 will be
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recruited From them additional samples see below clinical samples

will be collected Subjects who test positive for SARS CoV 2 by routine

diagnostics and their household members will then be recruited for

follow up Follow up of subjects and household members will be 6

weeks in total In case subjects are admitted to the hospital saliva

sampling will be repeated by the treating physician at predefined

timepoints {see below clinical samples until hospital discharge and

information about the course of disease will be obtained from medical

records see below clinical data during hospital admission When

subjects go home saliva will be collected by themselves or a

household member and information about the course of disease will

be obtained from questionnaires see below questionnaires

Clinical samples

From all subjects one additional saliva swab will be collected in the

special coronavirus department in addition to routinely collected NP

and OP swabs From subjects who tested positive for SARS CoV 2

saliva will also be collected on day 3 day 5 day 7 day 14 day 30 and

day 42 from presentation at the hospital Furthermore saliva will also

be collected from household members of SARS CoV 2 positive subjects

on the day of hospital presentation of the index COVID 19 patient and

on day 3 day 5 day 7 day 14 day 30 and day 42 Because of the high

risk of infection for study personnel and the lack of protective

materials collection of saliva at home will be performed by the

participants themselves following detailed instructions

Clinical data during hospital admission

For subjects who are admitted to the hospital for COVID 19 we will

record routine care data such as patient characteristics time of

disease onset clinical signs and symptoms results from viral PCR for

other respiratory viruses inflammatory parameters leucocytes

differential count CRP results of blood culture and chest X ray if

performed treatment complications and duration of hospitalization

will be documented from all hospitalized SARS CoV 2 infected
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subjects These data will be obtained from electronic medical records

Questionnaire

An online questionnaire will be obtained from subjects who test

positive for SARS CoV 2 on the composition of the household including

age of household members and the presence of pets From all

household members information on smoking habits allergies medical

history and medication use including recent antibiotic use will be

asked Further online questionnaires will be used to investigate the

course of disease in SARS CoV 2 positive subjects who are not

admitted to the hospital or after hospital discharge as well as

symptoms in household members

The table below provides an overview of the timing of sample

collection and the questionnaires

HouseholdSARS CoV 2 SARS CoV 2

positive

subjects n 4Q

members of SARS negative

subjects n 80CoV 2 positive

subjects

Saliva clinical Saliva SalivaDay 1

IMP OP are

routine care

data questionnaire

IMP OP are

routine care

Saliva SalivaDay 3

questionnaire questionnaire

clinical data

Saliva SalivaDay 5

questionnaire questionnaire

clinical data

Saliva SalivaDay 7

questionnaire questionnaire

clinical data

Saliva SalivaDay 14

Pagina 12 van 19

METc VUmc Format Niet WMO protocol juli 2017



375643

questionnaire questionnaire

clinical data

Saliva SalivaDay 30

questionnaire questionnaire

clinical data

2x Saliva 2x SalivaDay 42

questionnaire questionnaire

Table 1 Overview of sampling moments and questionnaires

Children 18 years old and adults 18 60 years old who are tested

for SARS CoV 2 at the corona department of the Spaarne Gasthuis at

Study population

Haarlem

Inclusion criteria In order to be eligible to participate in this study a subject must meet

all of the following criteria

Tested at the corona department for a suspected infection

with SARS CoV 2 and

Between 0 60 years old

Exclusion criteria A potential subject who meets any of the following criteria will be

excluded from participation in this study

Language barrier or

When a patient is too ill to give informed consent

Sample size In order to address the primary objective a total of 40 SARS CoV 2

positive subjects will be required as well as 80 SARS CoV 2 negative

subjects In order to be able to say something about the pediatric

population we will strive to include at least 10 SARS CoV 2 positive

and 20 SARS CoV 2 negative children Given the rapid spread of the

COVID 19 pandemic we expect to be able to include a sufficient

number of adult subjects Since children more often remain

asymptomatic or only have mild disease symptoms they are likely to

present to the corona department less often

This sample size is based on previous reports of tests for other

infectious agents yielding comparable results in saliva as in NP and OP

swabs Kim et al JCM 2016 To et al Emerg Micobes Infect 2016 To

Pagina 13 van 19

METc VUmc Format Niet WMO protocol juli 2017



375643

et al CM I 2019 To et al Clin Infect Dis 2020

References

KIM ET AL JCM 2016 COMPARISON BETWEEN SALIVA AND NASOPHARYNGEAL

SWAB SPECIMENS FOR DETECTION OF RESPIRATORY VIRUSES BY MULTIPLEX

REVERSE TRANSCRIPTION PCR

TO ET AL EMERG MICROBES INFECT 2017 ADDITIONAL MOLECULAR TESTING

OF SALIVA SPECIMENS IMPROVES THE DETECTION OF RESPIRATORY VIRUSES

TO ET AL CMI 2019 SALIVA AS A DIAGNOSTIC SPECIMEN FOR TESTING

RESPIRATORY VIRUS BY A POINT OF CARE MOLECULAR ASSAY A DIAGNOSTIC

VALIDITY STUDY

To et al Clin Infect Dis 2020 Consistent Detection of 2019 Novel

Coronavirus in Saliva

Recruitment Patients suspected of COVID 19 will first present at the special corona

department There oral consent will first be obtained to take

additional an additional saliva sample next to routinely collected NP

and OP swabs After the SARS CoV 2 result is available and within 72

hours from presentation at the hospital the treating physician or

study staff will obtain written informed consent to process and store

these additional samples and will ask SARS CoV 2 positive subjects for

additional consent to collect follow up samples and send out

questionnaires after hospital discharge see Table 1 and below sample

collection For pediatric patients 12 years old parents will be asked

to give oral and written consent For pediatric patients 12 15 years

old both parents and the patient will be asked to give oral and written

consent Pediatric patients 15 years old and adult patients will be

asked to give written and oral consent themselves For subjects who

tested positive for SARS CoV 2 household members will also be

contacted by study staff and will be asked to give oral and written

consent For household members 12 years old parents will be asked

to give written informed consent For household members 12 15 years

old both the child and the parents will be asked to give written

informed consent

Study procedures Sample collection

NP and OP swabs will be collected by trained physicians and will be
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immediately placed in Amies medium and transported to the

Streeklab Haarlem After testing for the presence of SARS CoV 2 and

other respiratory viruses the remainder of the material will be stored

at 80 °C Saliva samples will be obtained with a sterile swab and

immediately placed in tubes with RNA protect Bacteria Reagent Saliva

obtained at hospital presentation will immediately be transported to

the Streeklab Haarlem and after testing for SARS CoV 2 and other

respiratory viruses the remainder of the material will be stored at

80°C Saliva obtained during follow up from SARS CoV 2 positive

subjects and from household members will first be stored at 20°C

before transport to the Streeklab Haarlem where they will be stored

at 80°C Transport of follow up samples from the corona ward to the

Streeklab Haarlem will take place within 72 hours Samples obtained

at home will be picked up by study staff wearing appropriate

protective gear gloves mask coat within 14 days At day 42 1

additional saliva sample will be collected from SARS CoV 2 positive

subjects and household members using lollypop sponges during a

home visit and pushed into EDTA tubes containing protease inhibitors

using a sterile syringe These samples will immediately be frozen on

dry ice and stored at 80°C All samples will need to be disinfected

before leaving the hospital room or the home For further analyses all

samples will be transported to the National Institute of Public Health

and the Environment RIVM on dry ice where they will again be

stored at 80°C until further analyses

Questionnaires

A questionnaire will be obtained at the first contact to record baseline

data from the patient and from household members including e g

age gender allergies smoking medical history etc Next

questionnaires to assess respiratory symptoms in the index patient

after hospital discharge and household members will be filled out at

predefined timepoints day 1 day 3 day 5 day 7 day 14 day 30 and

day 42 from hospital presentation

Not applicable Collection of samples will not interfere with nor add toStandard of care
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the standard of care

Study parameters The primary study parameter is the concordance of testing for SARS

CoV 2 between saliva and routine diagnostics performed on NP or OP

swabs or a combination of the two Presence of SARS CoV 2 in saliva

will be determined by quantitative Real Time PCR at the Streeklab

Haarlem

Study end points To address the secondary objectives the following will be evaluated

Severity of COVID 19 will be assessed using data from medical

records and from questionnaires Indicators of disease severity

include duration of hospitalization need for oxygen support

transfer to the intensive care unit duration of symptoms etc

Viral load of SARS CoV 2 in saliva NP swabs and OP swabs will

be assessed by quantitative PCR at the RIVM and related to

disease severity

Viral co infections {i e other respiratory viruses will be

assessed in NP swabs OP swabs and saliva by conventional

multiplex PCR at the Streeklab Haarlem

Bacterial co infections colonization will be assessed in saliva

by quantitative pathogen specific PCR for Streptococcus

pneumoniae piaB lytA Haemophilus influenzae fipcf

Neisseria meningitidis metA ctrA Staphylococcus aureus

nuc and Streptococcus pyogenes spyl258 at the RIVM For

comparison of overall bacterial density and normalization of

bacterial abundances universal 16S qPCR and CRP human

DNA qPCR can be performed Age matched asymptomatic

controls will be included for comparison

The NP OP and salivary microbiome will be assessed using 16S

ribosomal RNA gene sequencing at the RIVM Age matched

asymptomatic controls will be included for comparison

The NP OP and salivary mycobiome will be assessed using

internal transcribed spacer ITS sequencing at the RIVM Age

matched asymptomatic controls will be included for

comparison

Antibodies immunoglobulin A G M against SARS CoV 2 in
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saliva will be assessed using a multiplex immunoassay with Bio

Plex 100 200 at the RIVM

Statistical analysis To assess if SARS CoV 2 diagnostics could also be performed in saliva

samples sensitivity specificity positive predictive value and negative

predictive value of testing for SARS CoV 2 in saliva compared to IMP

and OP swabs will be computed using 2x2 contingency tables 95

Confidence intervals will be calculated using the Score confidence

interval {when the proportion is in the range [5 95 ] or with the

Exact confidence interval Concordance will also be tested using both

Spearman Rank test and MclMemar s test

To address the secondary objectives the following analyses will at

least be performed

Viral load of SARS CoV 2 will be calculated from Ct values from

quantitative PCR This will be compared between saliva IMP

swabs and OP swabs

Viral load of SARS CoV 2 in saliva over time will be related to

parameters indicating severity of COVID 19 To this end

patients will be dichotomized according to disease severity

e g short vs long hospitalization duration and viral load will

be compared between two groups

To address transmission of SARS CoV 2 to household

members and development of symptoms in household

members detection of SARS CoV 2 will be temporally

evaluated in relation to respiratory symptoms as documented

by the questionnaire

To assess whether cases and household members develop

immunity against SARS CoV 2 salivary antibody levels against

the virus at day 42 will be described and compared between

index SARS CoV 2 positive subjects and household controls

To address the exploratory objectives

The analyses described above will be performed for children

and adults separately if possible
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Detection of other respiratory viruses and bacteria will be

compared between SARS CoV 2 positive subjects and matched

asymptomatic controls and SARS CoV 2 negative subjects

Viral and bacterial co detection will also be related to

parameters indicating severity of COVID 19

The composition of the NP and OP microbiome and

mycobiome will be compared between SARS CoV 2 positive

subjects and SARS CoV 2 negative subjects We will further

compare these to and age and gender matched healthy

controls from the PIENTER3 study The PIENTER3 study is a

population wide Dutch cross sectional study including

individuals 0 80 years old from whom NP and OP swabs were

also taken Finally the composition of the microbiome and or

mycobiome will be related to severity of COVID 19

Burden on participants The burden of participating in this study is minimal Saliva collection

holds no risk see below risks for the participant Saliva sampling will

be repeated in total 7 times for SARS CoV 2 positive subjects and

household members but represents no burden also when repeated

Household members of SARS CoV 2 positive subjects will also be

required to complete a total of 7 questionnaires which is expected to

take 7x20 minutes maximum No additional visits to the hospital are

required If necessary study staff will drop off required sampling

material at participant homes At the end of follow up study staff will

also pick up all the samples that were collected at home

Participation in this study holds no additional risk than negligible riskRisks for participants

Saliva sampling is non invasive and generally accepted as fully save

No side effects are to be expected from collection of saliva samples

We will follow the code of conduct relating to expressions of objection

by minors participating in medical research as stated by the CCMO

Participation in this study holds no benefitsBenefits of participating in

the study

Participation in this study holds no disadvantagesDisadva ntages of

participating in the study
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Participants will not receive any form of compensationReimbursement

Administrative aspects To guarantee privacy data will be coded every participant will receive

a participant specific identification code All patient materials will be

stored coded with the participant specific identification code Study

documents will be maintained in a locked room with controlled access

Personal data from participants will only be accessible by the study

personnel Only the principal investigators and the coordinating

investigator have access to these codes All data and samples will be

stored up to 15 years

Publication and All substantial amendments will be notified to the METC and to the

amendments competent authority Non substantia I amendments will not be

notified to the accredited METC and the competent authority but will

be recorded and filed by the sponsor Results will be published

anonymously by the investigator in international literature

Other points of

consideration for METc
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Objectives

The primary objective of this study is to investigate if SARS CoV 2 detection in saliva is

comparable to nasopharyngeal NP and oropharyngeal OP swabs in both children and
adults

Secondary objectives of this study are

To compare viral load of SARS CoV 2 in saliva NP and OP swabs

To assess viral load of SARS CoV 2 in saliva and feces over time in relation to the
course of disease

c To investigate whether viral and bacterial co infections as well as the composition
of the upper respiratory tract microbiome and mycobiome are associated with severity
of COVID 19

a

b

d To investigate transmission and viral load of SARS CoV 2 in household members

and the course of potential COVID 19 disease in household members

e To investigate whether patients and potentially asymptomatic household
members develop immunity against SARS CoV 2
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Design
Cases SARS CoV 2 positive Household members of | Controls SARS CoV 2

negativecases

Saliva NP OP feces clinical data Saliva questionnaire Saliva NP OPDay 1

Saliva feces questionnaire clinical Saliva questionnaire

data

Saliva feces questionnaire clinical Saliva questionnaire

data

Saliva feces questionnaire clinical Saliva feces optional

questionnaire

Day 3

Day 5

Day 7

data

Saliva feces questionnaire clinical Saliva questionnaire

data

Saliva feces questionnaire clinical Saliva questionnaire

data

Day 14

Day 30
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Population

• Children and adults admitted to the hospital for suspected COVID 19

• Fever cough dyspnea abdominal symptoms for children

• Sampling at home and interested in transmission to household

members limit exclusion of adults to 55 years old

• Sample size 10 SARS CoV 2 positive adults 10 SARS CoV 2 positive
children

• How many negative controls needed
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Samples

• NP for microbiome virus RNA protect glycerol Store in 80

• OP for microbiome virus RNA protect glycerol Store in 80

• Saliva for virus bacterial co detection microbiome antibodies

Needs to be able to be frozen at 20 for at least a week
• Especially not so great for antibodies Maybe only collect EDTA sample at day 1 and

day 30 pick up and freeze immediately and 80

• Media RNA protect glycerol EDTA need 2 samples
Volumes {1 ml for viral detection 200 ul for bacterial detection in total 10 ul
for antibody detection

• estimated total number of saliva samples ~400 do we have that
number available
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Questionnaires

• 1 baseline

• Follow up on respiratory symptoms in patient and houshold

members Daily up to 14 days or at the predefined timepoints
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Analysis

• Bacterial co detection Microbiome compare to healthy controls

• Microbiome PIENTER3

• Bacterial co detection
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Plan

• Protocol send today to Sjoerd epidemiologist Steven Marlies

Jacqueline

• Jacqueline will work on PIF and 1C

• Emma will work on other required documents

• Submit Wednesday
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To ffl@minvws nl]
Cc |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 30 2020 2 23 10 PM

RE Brief namens de federatiepartners van Artsenfederatie KNMG OMT en BAO

Mon 3 30 2020 2 23 11 PM

Reactie op aanbod deelname OMT van Artsenfederatie KNMG Brief d d 20 maart

10 2Beste

De Federatie KNMG past als branche organisatie niet binnen het OMT eerder zou ze ad hoc voorafgaande aan of tijdens een BAO

geconsulteerd kunnen worden vergelijk het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG dat wel deelneemt aan het OMT maar het

LNV niet Omdat de brief geadresseerd is aan de Minister zou een antwoord van jullie beter zijn dan vanuit het RIVM

Het antwoord zou als onderstaand geformuleerd kunnen worden Graag hoor ik of dit zo goed is

Vriendelijke groeten

PS dit antwoord is eerder mel^^^en afgestemd met onze jurist

Aan federatiebestuur van de KNMG

t a v hr 10 2e

Geachte heer 10X26mevrouvJ

Dank voor uw aanbod van 20 maart jongstleden om uw voorzitter af te willen vaardigen in het Outbreak Management Team OMT

voor de COVID 19 epidemie
De inhoudelijke advisering en de bestuurlijke besluitvorming bij uitbraken en epidemieen vindt in Nederland gescheiden plaats in

het OMT en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg BAO Vertegenwoordigers van branche organisaties zeals de Federatie KNMG

passen daarom anders dan bij een heel specifieke inhoudelijke vraag niet binnen de opdracht en samenstelling van het OMT

De staande inrichting en werkwijze van het OMT is gebaseerd op het consulteren van individuele deskundigheid ten aanzien van de

medisch epidemiologische problematiek die aan de orde is Er zijn een beperkt aantal 7 vaste leden Hiertoe behoren

deskundigen op het terrein van de infectieziektebestrijding voorgedragen door het NHG de NVMM de VIZ het LOI en een arbo

deskundige via AMT Voor het overige worden specifieke inhoudsdeskundigen ad hoc in het OMT geroepen vaak in overleg met

een beroepsvereniging of vakgroep van een universiteit

In het Bestuurlijk Afstemmingeoverleg BAO onder leiding van de Directeur generaal van de Volksgezondheid kunnen zo nodig

naast de vaste leden andere bestuursorganen of vertegenwoordigers van branche organisaties uitgenodigd worden Ten behoeve

van de efficiency en slagvaardigheid gebeurt dit echter ook hier steeds afhankelijk van de agenda en op ad hoc basis

Het is goed te vernemen dat uw federatie frequent overleg voert met de brede groep van lid organisaties over de COVID 19

ontwikkelingen Wanneer de te nemen besluiten daartoe nopen zal de voorzitter van het BAO graag een beroep doen op uw

bijdrage aan het overleg

Onder dankzegging voor uw bereidheid daartoe verblijf ik

met vriendelijke groet

|^^^@minvws nl10 2eFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 09 55

|@ rivm nl

Subject FW Brief namens de federatiepartners van Artsenfederatie KNMG OMT en BAO

10 2e 10 2eTo

Zie bijgaand verzoek van KNMG

Kun je hier iets mee

Uiteraard bepalen jullie zelf wie in OMT deelneemt Laat maar even weten dan organiseer ik er iets omheen

Groeten

10 2e
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Van Jonge H M de Hugo ntv

Datum vrijdag 27 mrt 2020 10 26 PM

Aan

Onderwerp FW Brief namens defederatiepartners van Artsenfederatie KNMG OMT en BAO

minvws nl10 2e

had deze brief van 10 2e helemaal gemist hij biedt zichzelf aan voor het OMT

Heb jij dat verzoek gehad

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

| minvws nl10 2eVan

Datum zaterdag 21 mrt 2020 10 16 AM

Aan Jonge H M de Hugo ^^^^^B@minvws nl

Kopie

Onderwerp FW Brief namens defederatiepartners van Artsenfederatie KNMG OMT en BAO

l@minvws nl @minvws nl10 2e 10 2e 10 2e

Fyi

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberry com

t^^3@fed knmg nlVan

Verzonden 20 mrt 2020 20 35

Naar Minister van VWS jg
Cc |
Onderwerp Brief namens de federatiepartners van Artsenfederatie KNMG OMT en BAO

10 2e

l@ minvws nl

I l 10 2s l@minvws nlm

Geachte minister De Jonge

Namens de federatiepartners van Artsenfederatie KNMG sturen wij u bijgaande brief

Wij zien uw reactie hierop graag tegemoet

Met hartelijke groet

MSc

algemeen directeur

10 2e

T 088

M 06

10 2e

10 2e

knmg
Artsenfederatie KNMG Voorop voor dokter en zorg

www knmq nl l www medischcontact nl | www artsinspe nl

twitter com knmg
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De informatie verzonden in dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn in vertrouwen verstuurd en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde Wij gaan uit van de vertrouwelijke behandeling van deze informatie Indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt

u verzocht de afzender direct te informeren en het bericht te verwijderen
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To EPI Sta irivm nl

Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Kritische processen COVID 202QQ312 docx

Thur 3 12 2020 12 36 55 PM

RE COVID 19 hulp EPI morgen en weekend 14 15 maart

Thur 3 12 2020 12 36 56 PM

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 13 32

To EPI Staf rivm nl

|@rivm nl

Subject COVID 19 hulp EPI morgen en weekend 14 15 maart

Cc

Hoi allemaal

B en ik hebben het overzicht van|
R \EPI\Algemeen\Staf\2 uitvoering\202Q\Kritische processen en bijgevoegd document Belangrijkste punten voor

dit moment zijn naar ons idee

d0 2e tav kritische processen bijgewerkt met daarbij wat vragen zie

1 Inzetbaarheid morgen bij GGD en

2 Besluit om GGD en komende week nog te helpen Lijken voldoende 35 EPI ers bereid te helpen zie lijst
IlliKHDlin bovenstaande map

3 Inventarisatie 4 extra mensen die bij de_vaste pool van EPI COVID 19 werkzaamheden ter ondersteuning
voor langere periode en dit weekend van^^^ ^^^Qwil dit weekend hoe dan ook aanwezig toch ^^0 Het

zou goed zijn voor het inwerken dat op zaterdag en zondag mensen meedraaien Zijn
hiervoor beschikbaar En hoe zit het met hun beschikbaarheid op langere termijn
4 Bespreken wie vanuit staf dit weekend kan ondersteunen We kunnen ons voorstellen dat ook

wat rust moeten nemen Wei is dan overdracht meer dan nodig

10 2e en

Tot slot lukt het nog om vandaag nog even met staf en ^^Qbij elkaar te komen om dit alles kort te bespreken
Zie uitnodiging via Outlook

10 2eGroeten |



375823

Impact COVID 19 op de activiteiten van het Clb in 2020

Activiteiten die voorlopig niet worden

uitgevoerd

ToelichtingCentrum

Richtlijnontwikkeling anders dan voor

COVID 19

Tot nader orde geen capaciteit

intern en in veld beschikbaar

LCI

VERITHAS IMivel gastro studie start uitgesteld Belasting huisartsen en burgersEPI

Gebrek lab capaciteit IIV IDSSPR TRIuMPH microbioom analyses liggen stil

VGO 3 pneumonie in de huisartsenpraktijk Belasting huisartsen geen goed

moment voor etiologisch onderzoek

pneumonie in relatietot

veehouderij

Restrospectief onderzoek AFP en NPEV in

ziekenhuizen zoals gevraagd door

Deskundigenberaad

Belasting ziekenhuizen rmedisch

studenten van UMCG die zouden

helpen bij dataverzameling mogen
andere ziekenhuizen nu niet

bezoeken

Screening op chronische Q koorts in

huisartsenpraktijk Q screen

Belasting huisartsen

Jaarrapportage Surveillance of influenza and

other respiratory infections in the

Netherlands Winter 2019 20

Vaste opleverdatum 31 augustus zal

dit jaar niet gehaald worden

Assessing and responding to outbreaks and

potential threats syndromic infectious disease

surveillance in China and the Netherlands

MoU Nederland China

De in 2020 beoogde uitwisseling van

staf en studenten loopt vertraging

op door reisbeperkingen

Studie naar extragenitaal testen ivm

gonorroeresistentie bij de centra seksuele

gezondheid

GGD en en labs niet beschikbaar

Centra seksuele gezondheid zijn afgeschaald

naar minimale zorg heeft effect op de soa

surveillance cijfers van 2020 en ook de

opschaling van PrEP

Personeel CSG ingezet voor COVID

alleen minimale zorg voor mensen

met klachten gewaarschuwd
slachtoffers seksueel geweld en

andere kwetsbare groepen

Prezies surveillance prevalentie onderzoek en

incidentiemetingen en vernieuwing opzet

Onbekend hoeveel ziekenhuizen

hier nu aan toekomen zal van

invloed zijn op resuItaten trend

SNIV bacteriurie studie in verpleeghuizen Ligt stil ivm sluiting verpleeghuizen

SNIV incidentie en prevalentiemetingen in

verpleeghuizen

Onbekend hoeveel verpleeghuizen
hier nu aan toekomen zal van

invloed zijn op resultaten trend

Prevalentiemeting meetpunt april
vervalt

Nethmap Maran Wegaan kijken hoever we komen

veel stakeholder snu niet

beschikbaar

PIMPI studie ZONMW maternale kinkhoest

vaccinatie

on hold zowel qua huisbezoeken als

recrutering in steeds meer
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deelnemende ziekenhuizen

Opstarten meningokokken status onderzoek Waarschijnlijk vertraagd ivm

deelnemen ziekenhuizen

Rotavirus ziekenhuis studie Voorbereiding loopt vertraging op

doordat afstemming ziekenhuizen

niet goed mogelijk is

IDS

Z O

IIV

Tot na de zomer o a doordat MMLs

en GGD en niet beschikbaar zijn

ABR team Project Data voor actie
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|@rlvm nl] EEB10 2e 10 |2e 10X2e 10 2eTo @rivm nl]

From

Sent Mon 3 30 2020 1 00 33 PM

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 IC opnames over de 1000

Mon 3 30 2020 1 00 34 PM

10 2e

Received

hoiKEISMik ging er onbewust vanuit dat ze sommige getallen real time aanpassen en andere grafiekenlx per dag
met een timestamp maken eerst waren alle grafieken lx per dag
Ik zal nog een keer goed kijken naar de website en het evt navragen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 14 47

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

rivm n l

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 IC opnames over de 1000

Het vreemde is dat op de site van NICE de tekst in het blokje Totaal aantal bewezen verdachte COVID 19 opnamen
in de Nederiandse ICs op dit moment d w z geen ontslagdatum bekend 982 62 1044”

Niet gelijk is aan het getal dat genoemd wordt in de tweede grafiek

Het 3e en 4e punt in het tekst blokje komt wel overeen met de resp 3e en 5e grafiek
Dit getallen worden ook regelmatig ge update

Waarom klopt het eerste getal dan niet met de grafiek Het getal wordt opgepikt door de media maar als je naar de

website gaat zie je het niet terug het getal in de 2e grafiek is 991

kan jij dat verklaren Of kijk ik naar de verkeerde dingen10 [2e

10 2e 10 2b Srivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 13 53

10 2e rivm nl @rivm nlTo m m Fjj

E10 129

10} 2e | 10 2e

10 2e

10 129 rivm nlCc H m

@rivm nl |
[ 5 rivm nl

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 IC opnames over de 1000

|@ rivm nljTj

10 2e

ja dat lijkt me goede tekstHa 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 13 46

@rivm nlTo

10X29

10 2e g 10 2e

g 10 2e

10 2e 10X29l 5 rivm nl | £ rivm nlCc

10 2b X29|@rivm nl l@rivm nl

|@ rivm nl

l@rivm nl

10 2e|@rivm nl

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 IC opnames over de 1000

m [j]

Hoi 10 2e

Tegenwoordig is de voetnoot onder de NICE grafiek op website rapport zo

Bron Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 30 03 2020 om 12 51 uur

Voor meer figuren zie www stichting nice nl

Wellicht zouden wij het iets anders kunnen verwoorden

Bron Nationale Intensive Care Evaluatie NICE

Gegevens bijgewerkt op 30 03 2020 om 12 51 uur Voor nog actueler informatie zie www stichtina nice nl

Is dat wat

Groet
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10 2e

10X28 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 30 maart 2020 11 53

10 2b B 10X26 I 2S|@rivm nl LCI Voorwacht

|@rivm nl I

l@rivm nl @rivm nlTo m m

Cc covid 19 surveillance mm rn

|@rivm nl

rivm nl u 10 2erivm nl rivm nlm m M

10 2a

J@rivm nl |
|^^B@rivm nl

|@rivm nl2e 2a@rivm nl B

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020 1C opnames over de 1000

w m

0 2e

Voor communicatie goed om te weten

NICE rapporteert op hun website bovenaan het aantal COVID 19 opnames op de IC op dit moment dat is nu 1042

loopt op per minuut In de media is dit opgepikt 1000

In onze pdf zit de data van de 2e figuur op de NICE website Dit wordt minder snel bijgewerkt het zit nu nog net

onder de 1000 Onze data lopen dus iets achter

https www stichting nice nl

Groet 10 2e

10 2eFrom

Sent maandag 30 maart 2020 11 45

To LCI Voorwacht

Cc covid 19 surveillance

|@rivm nl

rivm nl u

@rivm nl J @rivm nl

J 5 riymj]j IDS ddmicrobioloog
w 1 i

m

rivm nl |
l@rivm nl

m m m m m

|@rivm nl

10 2s@rivm nl J
J@rivrmn|

l@rivm nl[jij w

|@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

10 2erivm nl rivm nl |@rivm nlm m m m m

Subject RE COVID 19 SitRep 30 03 2020

@rivm nl

Beste collega s

De volgende documenten voor 30 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

• de SitRep incl dagverschillen
• opgeschoonde gegevens

• het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens

De virologische dagstaat stuur ik over enkele minuten na

Deze versie is voor jullie duiding zie ook onze voorstel duiding hieronder

De tekstuele verandering in het webrapport die we van Anya doorkregen veranderen we in een versie de we iets

later mailen

Duiding

• Nog steeds is het zo dat het aantal overledenen IC en ziekenhuisopnames minder snel toeneemt dan je
zonder maatregelen zou verwachten
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• In Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe Flevoland en Zeeland is het aantal nieuwe gemelde

ziekenhuisopnames stabiel laag
• In Noord Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames zich voort

• In Zuid Holland Noord Holland Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames Of er sprake
is van een toename of afname is niet goed te beoordelen mede door rapportagevertraging
• Met name in een aantal gemeenten in Noord West Gelderland en Zuid West Overijssel is de aantal gemelde
en overleden COVID 19 patienten naar rato van het aantal inwoners relatief hoog

heeft vandaag telefoondienstVoor evt vragen EPI coronatelefoon 06■ 10 2e

Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de l@rivm nl mailbox10 2e

Groeten

10 2e

10K2e

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 10 2s
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i0 2eTo |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 3 13 2020 8 03 48 AM

RE Hoe gaat het

Fri 3 13 2020 8 03 49 AM

Ik weet niet of ik hiervoor bij jullie op hot juiste adres ben maar ik heb gisteren signalen opgevangen in Den Bosch

een flitsbezoekje zou kunnen komen brengen hierdat het heel erg op prijs gesteld zou worden als bijv
om te zien hoe alles hier loopt in het corona actiecentrum

10 2e

Het zal wel bijna onmogelijk zijn om dat ergens in te passen maar ik wilde het wel even als signaal doorgeven

Groeten yygjfgg]

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 22 13

B@rivm nl

|@rivm nl

To m m

Cc m m

Subject RE Hoe gaat het

Dank je goed werk

■IMfcQl en ik zijn nog bezig met het overzicht voor het RT

Groet 10 2e

10 2« 10 2» l 5 rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 22 08

@rivm nl

Hi
1 26To

^j©rivm1n]I0 28Cc

Subject RE Hoe gaat het

Hoi 10 2e

Ik zie je e mail nu pas door alle drukte Bij het nabellen gisteren kwamen we er achter dat iedereen wel klachten

had en dat ze dus wel in aanmerking kwamen voor BCO Er is hier echter een aardige achterstand voor Inmiddels

is de bronopsporing ook losgelaten las ik in de Labinf@ct van vanmiddag dus dat zal niet meer worden opgehelderd
voor deze personen Wel zal dus toch nog contactopsporing worden uitgevoerd gaan worden voor alle positieve
medewerkers Dit zal verder door de GGD zelf worden opgepakt Ook zijn ze inmiddels gemeld in Osiris waar later

bij opnieuw contact met de medewerkers voor de contactopsporing aanvullende informatie voor de Osiris

vragenlijst zal worden aangevuld

Groeten imKto

10 2a 10 2» @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 11 42

10 2» 10 2» 5 rivm nlTo

Subject Hoe gaat het

Hoi 10 2e

Kan je uit de voeten daar

Het is jammer dat er zo weinig is afgestemd met de GGD over het onderzoek in de ziekenhuizen afgelopen
weekend

Wat ik met afsprak via de mail10 2«

Voor de positieven uit het ziekenhuis geldt dat ze in osiris gemeld moeten worden en informatie moeten krijgen
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vanuit de GGD maar dat er geen BCO hoeft plaats te vinden

Bel me maar als je ergens niet uitkomt 06 10 2e

10 2e
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10 2e I 10 2»

10 2e |i 10 2e

10 2e

10 2e I] 10 2e

To @rivm nll atrivm nll

|@rivm nl] @rivm nl]S @rivm nl]
From

Sent

Subject RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen {ROAZ
Received

Fri 3 13 2020 4 04 10 PM

Fri 3 13 2020 4 04 11 PM

I0 2e Isis is GEEN optie daarin staan nu alleen positieve baeteriekwekenbincl AST dus ook niet totaalEens met|
mgezette testen dat willen we ook al heel laiig Dat aanpassen gaat zeker met snel

10 2e 10 2« |@rivm nlVan

Datum 13 maart2020 om 16 53 37 CET

Bfr~7nvm nl

l@rivm nl

Onderwerp RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenliuizen ROAZ

l@rivm nl10 2e 10 2e

10 2e

m

2o 10 2e @rivm nlq

ISIS AR werkt voor de meeste labs nog via maandelijkse downloads en alleen antibiotica resistentie Dus geen

gegevens over virussen dit zou de labs ook maanden kosten om te implementeren

Als vanuit de inhoud wordt bedacht welke informatie wenselijk noodzakelijk is kunnen we vanuit datamanagement
meedenken over oplossingen om die data te verzamelen

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 16 12

10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl |
g rivm nl 7H

Subject RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

|@rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nliTO

Zo n stap moet heel goed doordacht gebeuren dus kan zeker niet over het weekend

Ik heb de brief van de NVMM vluchtig gelezen gisteren en ik lees deze aanbeveling hier helemaal niet uit Zij

dringen aan op info over aantal gevallen met IC opname en ziekte uitkomst overleden en hersteld Dat gaat zeker

niet lukken via ISIS AR We hebben nu nog individuele meldingsdata nodig
Daarnaast hebben we al de virologische dagstaat voor aantal tests en aantal positieve uitslagen Dus geen reden

om nu over te gaan op ISIS AR

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e l S rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 16 07

UBEg
i0 2e 10 2e 10 2e 10 2erivm nl |@rivm nl

f10 2e 10 2e |@rivm nl

10 2» |^rivm nl

Subject RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

Het lijkt me niet reeel en zeker niet wenselijk omdat dit weekend in te bouwen Wie zou dat moeten doen

Hebben wij er dan nog enige zicht op

De data uit de ziekenhuizen zullen geaggregeerd zijn en door dubbeltellingen niet te vergelijken met de ziekenhuis

data uit osiris uitgaande van meldplicht op basis van ziekenhuis opname

Ik snap niet waarom dit zo snel moet dit gooit a lies overhoop De individuele data in osiris lijken me essentieel in

deze fase waarin we nog zo weinig weten En dan ook nog rekening houdend met de verschillende epidemische fase

die er nog zijn in NL
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10 2e 10 2S l@rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 16 01

10 10 2e 10 2e|@rivm nl

2e @rivm nl

Subject FW graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

Hoi maifeSkn nog uitgebreid gesproken metmoiflSfen anderen op LCI Zij dringen sterk aan op wijziging

meldingscriteria naar alleen opgenomen patienten en dan gebruik maken van voorstel NVMM Zij dachten dat dat

snel vandaag dit weekend ingebouwd zou kunnen worden in ISIS AR dus niet de routing via GGD Hoewel ik

ISIS niet ken heb ik dat proberen te ontzenuwen Lijkt mij nog steeds geen goed idee maar ik heb toegezegd het

toch neer te leggen bij jullie ook bij giinTEaien mmeoi ivm ISIS

Groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 15 36

l@rivm nl10» 2 3] 10 2e I0 2e 10 2el@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

Hoi 10 2e

Hierbij wat ik bespraken

• Heel hartelijk dank aan NVMM voor initiatief en meedenken Inzicht in wat er in ziekenhuizen en IC s

gebeurd is inderdaad essentieel om de epidemie goed te volgen en de capaciteit in de ziekenhuizen ICs te

monitoren

• Voor het volgen van de epidemie heeft het CIb als belangrijkste bron de COVID 19 individuele meldplicht
waarin we aantal opnames IC opnames en overledenen real time volgen Het is van groot belang dat het

ziekenhuis korte lijnen houdt met de GGD om dit dagelijks te updaten Personen ontslagen is voor dit doel

niet van groot belang te volgen we weten de gemiddelde opnameduur en duur IC verblijf oa ook uit Italie

• Het geaggregeerd bijhouden doorsturen van deze aantallen per ziekenhuis zal tot een dubbel systeem leiden

dat niet te koppelen is aan de meldplicht en ons niet gaat helpen maar eerder voor verwarring gaat zorgen

bv door dubbeltellen van personen
• Het aantal tests en het aantal positieve tests op de locatie wordt verzameld via de virologische dagstaten

De positieve tests moeten ihkv de meldplicht gemeld worden aan de GGD zodat de aantallen doorkomen in

het landelijk overzicht

• Voor het doel monitoren capaciteit ziekenhuizen kan een dagelijkse sitrep vanuit het ziekenhuis met oa

aantal bezette IC bedden beschikbare capaciteit IC en elders aantal en percentage medewerkers positief heel

nuttig zijn dat zou afgestemd kunnen worden met Dhr Gommers bijvoorbeeld Overzicht houden van de

capaciteit in ziekenhuizen en IC s is niet een kerntaak van het CIb Het zou wel goed zijn om daar per

ziekenhuis landelijk on line info over te verstrekken maar dat is niet aan CIb en kan wel tot angst in de

bevolking leiden

• Bijzondere observaties zijn zeer belangrijk te melden heel graag via 10 2e @rivm nl

Ben jij het hiermee eens

hebben jullie nog andere punten of wijzigingen10 2e

Groet 10 2e

Voorgestelde indicatoren NVMM

• Aantal niet IC opnames meldplicht
• Aantal IC opnames meldplicht
• Aantal overleden meldplicht
• Aantal overgeplaatst naar ander ziekenhuis voor capaciteitsmonitoring
• Aantal gezond ontslagen voor capaciteitsmonitoring
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• Aantal medewerkers positief voor capaciteit en zit ook in meldplicht
• Aantal personen getest op lokatie bij opsturen naar ander lab nul invullen virologische dagstaten
• Tekstom andere bijzondere observaties te melden graag via SO

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 13 maart 2020 14 29

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject graag voorrang aan voorstel over gegevens ziekenhuizen ROAZ

|@rivm nlTo

Ik sprak
Heiman kijken We kunnen hier niet langer mee wachten

hij gaf aan zsm de data met ons te willen delen kunnen jullie naar het voorstel van10 2e

Prof dr 10 2e arts M G

10 2s

10 2e www rivm nlT 31

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezcndheid en Milieu
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 35 07 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 19 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 1 io 2g ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01

• RIVM dd viroloog tel 030] 10 2g

C10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM 10 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10K2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Coordinatie op deelname RIVM aan LOTC docx

m

Tue 3 24 2020 4 07 08 PM

FW Corona hulpvragen vanuit het LOTc

Tue 3 24 2020 4 07 09 PM

Graag hem uitleggen dat dit mailadres voor VWS is en voor inhoudelijke vragen leg hem aub uit hoe de

infostromen lopen

Groet 1O 20

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 16 49

3||@hym1nlTo

10 2» |@rivm nlCc

Subject Corona hulpvragen vanuit het LOTc

Importance High

Hi 10 2e

Ik ben door het RICM CMT gevraagd zie bijgevoegde nota om de hulpvragen en informatiebehoefte van het Landelijk

Operationeel team Covid 19 LOTC aan het RIVM te coordineren Er blijken inmiddels zoveel kanalen te zijn waarlangs vragen en

informatie lopen dat het wenselijk is overzicht te houden en e e a te stroomlijnen
N B Het LOTc ondersteunt de veiligheidsregio s en hulpdiensten politie GHOR brandweer Defensie bij grootschalige inzetten

zoals nu in de corona crisis

In het Cluster Gezondheid en Zorg van dit LOTc Toos maakt daar deel van uit

tegenwoordig werkt leven er allerlei vragen van de ketenpartners vooral die in de zorg Ik zag dat voor deze doelgroep een e mail

adres is ingericht
mail adres direct door te sturen naar de partners in dat cluster of dat de voorkeur is eerst vragen te bundelen En met welk typen

vragen men terecht kan

Wat zal ik antwoorden

10 2e zit daar ook in vanuit het IFV waar ze

10 2e |@rivm nl en heb paarover geinformeerd Zij vroeg zich af of het verstandig is dit e10 [2e

Groet 10 2e

n0lt2el

10 2e

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phone 3

Mobile 3
10 2s

From cmt ^^@rivm nl

Sent dinsdag 24 maart 2020 13 14

rivm nlTo uj

|@rivm nl

Subject FW Corona vragen van beleid of professionals

Importance High

Cc

De mail van BRTEBIis voor jou ook belangrijk om te lezen dat je weet wat er ingericht is
~

teMnfo voor jou Misschien goed om voor een Q A te gebruiken Ik spreek je later deze week nog graag

over hoe de communicatie hierover is ingericht
Groet

0 2e

Dr
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RIVM Medische Milieukunde Nazorg en Security

3720 BA Bilthoven

030| 10 2e

E 10 2e0

10 2e aJrivm nlFrom

Sent vrijdag 20 maart 2020 18 23

m

I0 2e d0 2e 5 rivm nlTo

C10 2e I0 2e 5Jrivm nlCc

Subject agenda MT Clb

Importance High

10X2e |Beste

Ik heb met de DG Volksgezondheid en haar vervanger en met de hele BTcB de afspraak gemaakt dat

• Vragen van ketenpartners in de zorg naar e mailadres

binnen mijn team die toegang hiertoe heeft en de vragen beantwoordt

• Vragen van andere ketenpartners departementen beleid gaan naar |
taskforce voor

|@rivm nl kunnen er is een tasforce10 2e

10 2e |@rivm nl ook hier is een

Deze e mailadressen zijn reeds operationeel

Prof dr 10 2« arts M G

10 2e

10 2e

T 31 0 30 | www rivm nl10 2e|

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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To |@rivm nl]
From

Sent Thur 3 5 2020 9 23 15 AM

Subject Doorst WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Received

M

Thur 3 5 2020 9 23 16 AM

Voorbeeldbeiiclit voor e mailadres Covid overige info Zouje dit naar dat adres kunnen sturen Ik ken hem niet uit mijn
hoofd

|@rivm nlVan

Datum 5 maait 2020 om 11 21 18 EET

10 2e 10 2e

Aan

@rivin nl10 2e 10 2e 10 2e

Ondervverp WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Hi^^^et al

Inmiddels staat WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online bereikbaar

via

https www who int publications detail water sanitation hygiene and waste management for covid 19

Waar we vanuit ons WHO CC aan hebben kunnen bijdragen Bedenk dat dit mondiaal advies is ook in low and middle

income settings met minder veihge WaSH

En ook via WHO CC bereikbaar

https www rivm nl en who collaborating centre risk assessment of patliogens in food and water cuiTent news

Groeten

10 2f

|@rivm nlVan

Datum 27 febniari 2020 om 15 17 57 CET

10 2e 10 2s

Aan nl

@rivm nl0 2e 10 2e 10 2e

Onderwerp RE SARS CoV 2

Ok dank voor het doorsturen Mocht hier vraag naar zijn dan kunnen we wel meedenken met een of twee

aanvullende vragen en antwoorden voor de RIVM website

Succes

10 2e

@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

10 2e 10 2eFrom

26 |@rivm nlTo m m

10 2e 10 [2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc

Subject RE SARS CoV 2

Dankjewel^^Jl Ik verzoek| 10 2e dit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen
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Groetjes ^

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

n I

|@rivm nl

10 2S

10 {2e

10 2e

To

10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlCc

Subject SARS CoV 2

Zoals je eerder al vanimjiealeniiiflifealhebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de

sector op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen

hun leden graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi orq 10 1101 2020 02 17 20023721j En virus RNA fragmenten worden

met PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met

lage Ct waarden hoge concentraties Zhang etal 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C etal 2020 Lancet pii S014Q 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai etal 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu

ook mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het

virus circuleert https www google nl amp s www nvtimes com 2020 02 26 health corQnavirus cdc

usa amp htm0

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment

dat dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je

altijd moet opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik

dat ook doorsturen

Groeten

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 21 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau



375987

RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030|^^^^Jook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

| buiten kantooruren 0110 2g

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S l@rivm nl
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101 28 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Thur 3 12 2020 8 27 30 PM

Subject RE Fases epidemie
Received

20200312 overzichten voor RT sh docx

Thur 3 12 2020 8 27 30 PM

Ziet er goed uit

Paar kleine puntjes heb cluster kaartje nog niet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 21 16

|@rivm nl10 2e 10 2eTo

Subject RE Fases epidemie

Kan jij een snelle blik werpen

10 {2e 1 °1 26 5 rivm nlFrom

Sent donderdag 12 maart 2020 20 57

10 2e 10 2e privm nlTo

Subject Fases epidemie

10 2eHoi

Bij deze het kaartje met de fases en het word document ter onderbouwing Er zijn nu nog maar drie regio s zonder

cases delfzijl noord drenthe en zeeuws vlaanderen

Het word doc hoeft niet meegestuurd naar RT

Voigt nog de clusters

Groet 10 2e
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10 2»

10 2e

10 2e

10 2eTo |@rivm nl]
Cc ■■E0ISBJ@riviTi nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 3 11 2020 4 10 04 PM

RE Nog een kaartje
Wed 3 11 2020 4 10 04 PM

Hoi ja ik ben goed bereikbaar tot 20 45

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 17 00

|@rivm nl

@rivm nl

To

Cc

Subject RE Nog een kaartje

Hoi 10 2e

Dat wil ik zeker Ik ga nu naar huis Vanavond zal ik thuis de kaart even maken en ook die andere kaarten per dag
nieuwe gevallen Even de vraag wat precies

Kan ik je vanavond even bellen

Via limtaplheb ik net je mobiel gekregen Mijn nummer is 10 2e

Groet 101 26

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 16 39

|@rivm nlTo Mj

I Qrivm nlCc

Subject Nog een kaartje

Importance High

Hoi 10 2e

Hier nog een verzoek voor een kaartje op NUT3 niveau naar groffe indeling epidemie

West NB M2

Midden NB M2

Noordoost NB M2

Zuidoost NB C3

Zuid Limburg C3

Utrecht Ml

Rest Nederland C2

er zijn dus 3 C categorien en 4 M categorien c staat voor containment en M voor mitigatie

Officieel zit het hele land nog in containment dus dit kaartje ligt erg gevoelig

Alvast dank

10 2e

10 2e 101 26 l@rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 12 48

|@rivm nl10 2e 10 26 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlTo
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£10 2e | 5 rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Ja Brabant zit nu op randje M1 M2 lijkt me Dus loslaten BCO zou aan de orde kunnen zijn alleen melden in Osiris

met minimale informatie

Verdere informatie over deel van de cases en HH contacten krijgen we dan via FFX

Rest NL nog C2

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 11 37

10 2s 10 2e 10 2e 10 2»|@rivm nl |@rivm nlTo

[@rivm nl

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

10 2eHoi

enKiiaigM zullen een kaart van Nl maken naar NUTS3 met de gevallen met onbekende bron

hopelijk geeft dit inzicht voor de keuze voor IMUTS2 of NUTS3

10 2e

Ik denk dat in het epidemiologisch overzicht voor het RT voor vrijdag we dan moeten verwijzen naar de C en M

indeling uit de scenario s waarbij we de problemen in zorgcapaciteit voor nu buiten beschouwing laten dat kwam

uit een overleg vorige week met regio s

Ik zou zelf denken dat heel Noord Brabant in M2 zit meerdere regio s met verspreiding in algemene pop en

uitbraken in zorginstellingen oa Tilburg Breda Uden Waar Limburg nu zit weet ik niet wel uitbraak in

zorginstelling maar nog maar 7 cases met een onbekende bron uit sitrep vandaag Ik zou zeggen Ml

Dit zou betekenen dat Brabant BCO gaat loslaten Dat lijkt me verstandig kunnen ze zich op instellingen gaan

richten mn verpleeghuizen

En dan rest Nederland nog in C2 max 3 gevallen met onbekende bron op dit moment

Een duidelijk kaartje hiervan kan ook helpen zal ik ook aan 10 2e vragen

Groet 10 2s

Epidemiologisch scenario Drempelwaarde volgend scenarioFase en

beheersdoel

Eerste gerapporteerd geval met reishistorie en of

epi link C2

Eerste geval zonder epi link C3

Cl Geen gevallen in

Nederland weinig in

Europa

Containment

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

GGD instaattot

effect eve BCO

Toename gevallen maar binnen capaciteit GGDC2

Containment C3

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

Enkele gevallen in

Nederland met epi link

Enkele clusters

GGD nauwelijks in staat

tot effectieve BCO

Meerdere onafhankelijke gevallen zonder epi link

Ml

C3

Containment

Capaciteit GGD voor BCO

schiet tekort

Eerste lokale uitbraken M2

Detectie SARS CoV 2 in populatie surveillance M2

Ml

Mitigatie
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Veel gevallen zonder epi

link

Een of enkele regio s met

verspreiding in de

algemene bevolking

BCO losgelaten

Meerdere regio s met

verspreiding in de

algemene bevolking

Uitbraken in zorg

instellingen

Grotere problemen in lokale zorgcapaciteit M3M2

Mitigatie

Meer gevallen leidend tot meerdere regio s met

tekorten zorgcapaciteit M4 Minder gevallen

leidend tot minder regio s met tekorten

zorgcapaciteit M2

M3 Verspreiding in alle

regio s verschillende

intensiteit per regio

Mitigatie

Minder gevallen leidend tot minder tekorten

zorgcapaciteit M3

M4 Zeer grootschalige

verspreiding in alle regio sMitigatie

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 48

10 2e 10 2S 10 2e|@rivm nl @rivm nlTo m

@rivm nlCc m

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

De keuze voor ons is om te melden op provincie niveau hele provincie Noord Brabant NUTS2

Of alleen de betreffende COROP gebieden zoals Midden Noord Brabant NUTS3 niveau

10 2b 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 11 maart 2020 10 39

——ES
10 2s 10 2»@rivm nl 1 5 rivm nlTo

Cc

Subject RE For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Dit sluit aan bij de mail die we daar maandag over ontvingen Attachments die daarbij zaten heb ik bijgevoegd
Wim en ik hadden al besproken dat dit een RT beslissing moet zijn en dus vrijag op de agenda moet De vraag is

ook op wel niveau we dit gaan melden

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 10 maart 2020 16 24

1 5 rivm nlTo M

10 2e 10 2el@rivm nl @rivm nlCc m

Subject FW For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

10 2eHoi

Ter info Ik had nmw51en ^^Jal gebriefd over deze AF Goed om vrijdag in RT te bespreken of wanneer via EWRS

gemeld wordt dat wij area with ongoing community transmission hebben binnen NL

Groeten

mm

10 2e @ecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat

Sent maandag 9 maart 2020 14 46
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I0 2e 2el@elisabethinen or at 10 2e l@sam ltTo pi PJ

10 2el@vzbb sk l@chl lu l@iss itm m m

santepubliquefrance fr B
I Mmifc^j^i^ri ilaeknir is

di

@m phs moh gov cv

fhi nofj] m pi pj m

Srki de

@insa min-

ty pi m

^BjghseJem pi pj f pj

r7
~ pi m pi

10 2esaude pt lssi dk spkc gov IvPI Pj P

leQB@tcd e

iiB SI@msssi es

al@pzh gov plPj insp gov ro Pj P

|@thl fiPj

^@med uoa gr Q@folkhalsomyndigheten se

nnk gov hu

^wQrivmmbPj m pj Ipj

^J^wivds^be^
l@yahoo com |

mm pj pj pj

|@who intP]

m in @ijzcg me

1O 20 10 2e|@nnk gov hu mifilSQ] 5 agihas lvCc | 5 ages atPi

10 2e|@thl fi |@santepubliquefrance frH Pj P] Pj

2ba3l@arsnorte min saude pt

mh government bg

Pj Pjszu cz

mphs moh gov cyPj PI P] Pj nijz si

l@ jfmed uniba sk l@bkus lvPj Pj Pj Pj Pj

@ssi dk |

^W@fhTno T^
M@rki de KE

l@inmi it |
B@sam lt

h@terviseamet ee

B@folkhalsomyndigheten se

p] Pj m Pj Pj

Pj Pj PJ pj

iPl |@isciii es PJ ■

|@gov mt

M@ozh gov pl

^|®h_zjzii_r |
|@ec europa eu

wiv isp bePj P]

^M@landlaeknir is |
M^5jivmml |
|@ecdc europa eu

Subject For your review Draft minutes AF Extraordinary meeting 4 March 2020

Pj Pj

Pj m pj Pj

@ecde europa euPj m pj

Dear Advisory Forum members

Please find attached the preliminary draft minutes from the Extraordinary Advisory Forum meeting held on 4 March 2020 Please

send us your comments if any by Thursday 12 March

The draft minutes of AF60 18 19 February and of the Extraordinary AF meeting held on 24 February will be circulated in due

course

Kind regards

Corporate Governance Secretariat

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

10 2e

www ecdc europa eu

Follow ECDC on f J in S

1 ecx5c
2005 2020

From Corporate Governance Secretariat
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Sent 09 March 2020 09 30

10 2» 10 2e|@elisabethinen or at |@sam ltTo m m m

10 2e 10 2e

10 2»

10 2e

1 10 2evzbb sk l@chl luh]j m @ iss it

I2» 10 2»santepubliquefrance fr[n

9M@landlaeknir isl@gov mtm m

t 10 2»^«| Hade l@hse ie @niiz sim m

10 2e^B@hzjzjTr
|IgM@ insa min saude pt

^«@spkc gov lv

l@mphs moh gov cy
m m m m m

szu cz

ssi dk W

5Hnsp gov ro

m m m

i 2e @tcd iem m m

BI ffi8l@pzh gov pl l@thl fim

|@folkhalsomvndigheten se
m m

med uoa gr van Dissel Jaap
nnk gov hu

rivm nl wiv isp bem

m l@yahoo comin m m m

aW@who int @ijzcg mem

10 2a|@nnk gov hu ^l@agihas lvCc
_

l@ages at

^santepubliquefm^^

m W w m

{1C l 2eth l firn 03

argnnt te min saude pt

^W@mh government bg

m m m 03szu cz

3W@mPhS m0h g0V CV l@nijz si0] 03

t0 2el@ jfmed uniba sk @bkus lvm 0] m 0]

@ssi dk|@inmi it |@terviseamet ee0] 03 0] 03

|@sam lt

iypl^l@isciii es

^B@wiv isp be W

fol khalsomyndigheten se

B@gov mt B

yj@pzh gov pl

^J^jTziz1hr |
|@ec europa eu

fhi no

prki de

rn 03 m 03

0] 03 03 0] 03

0] 0] 03 j[i|

^]@landlaeknir is |

|@ecdc europa eu

0] 03

0] 03 03 03

26 @ecdc europa eu03 03 0]

Subject Proposal for self classification of areas of COVID 19 community transmission in EU EEA countries

Dear Colleagues

In the extraordinary meeting of the ECDC Advisory Forum on 4 March 2020 we agreed that EU EEA Member States would move

toward a system of self declaration of areas with ongoing community transmission of COVID 19 so as to allow other Members

States to adapt their travel based testing approaches in the ongoing outbreak ECDC s proposal is that Member States report the

areas which they classify as having ongoing community transmission i e more than only imported cases or clearly defined and

limited clusters of cases at NUTS level as described in the attached instructions and using the attached macro enabled excel file

ECDC would collate and share these responses which MS would update as frequently as the situation changes in their country

Please provide feedback if any on this proposal by close of business Tuesday 10th March

With kind regards

10 2e

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2e

10 2

10 2»To @rivm nl]
From

Sent Tue 3 10 2020 2 49 06 PM

Subject Social distancing document

Received

NotaCOVID 19 Social Distancing concept 5 schoon pdf

Tue 3 10 2020 2 49 06 PM

|@rivm nlFrom

Date 9 March 2020 at 18 25 22 CET

10 2e 10 2e

10 2e @rivm nl 0 10 2e @rivm nlTo j

l@vggm nl1^
^B@rivm nl

rmn nl

@tyggm nl [@ggdlivb nl l@ggdhvb nl

®rivm nl £

10 2eifil m [n

irivm nl 10 2ew m

rivm iil

LTvm nl ^rivm nlm m iM m

rivm nl I@rivm iil

^@erasmusmc nl

@rivm nl B

m m m m

B@iivin nl B
i erasmiismc nl

J |
@rivm nl

rivm nl 10 2eM

ism
m

B@nvm nl

@mri@v^B2
|@nvm nl10 2ern 0

■mifeQM@ rivn1 nl

|@erasmusmc nl I I
@erasmnsmc nl

@rivm nl

Subject RE Agenda lOde RT COVIB 19 10 maart 2020 09 00 uur Social distancing document

0 M

Beste collega s

Bij deze een stuk voor het RT morgen Uitkomsten van het crisis beraad dat nu bezig is zullen hierin nog

meegenomen moeten worden

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 9 maart 2020 11 07

10 l@rivm nl @vggm nl

nK‘ ■
@rivm nl

@vggm nl

B@rivm nl MSi
Srium nl2 B

To nj m

10 2e | 10 {2e

10 2e

26yJSDB@ggdhvb nl

3 BESBI @rivm ni

|@ggdhvb nl

10 26 10 2em

10 26 g 10 2e@rivm nl B 26|@rivm nl |@rivm nlm m m 0

|@rivm nl |@rivm nlm m

|@rivm nl B
|@erasmusmc nl |
H@rivm nl I

H@rivm nl

|@erasmusmc nl

Subject Agenda lOde RT COVID 19 10 maart 2020 09 00 uur

|@ rivm nl l@erasmusmc nl

@rivm nl IDS ddmicrobioloog

@rivm nl B

0 w

I0 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

@rivm nlH

10 2e^B@rivm nl @rivm nl |@erasmusmc nl’M

|@rivm nl0

Reste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het lOde Responsteam COVID 19 gehouden op dinsdag 10 maart van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in U1 42

U kunt inbellen via Go To Meeting

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone

htt ps gl oba I gotom eet i ng com jo in i

You can also dial in using your phone

Netherlands

Access Code

10 2g

10 2g
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10 2» 101 28Indiet^^ i^gen heeft kunt u contact opnemen met of te bereiken op het telefoonnummer

10 2e

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 J
3720 BA Bilthoven

10 28|

Tel 10 2e
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To |@gmail com]m

From

Sent Sat 3 7 2020 12 40 38 AM

Subject Fwd Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Sat 3 7 2020 12 40 39 AM

M

Received

From RIVM Lab lnfact S3@nieuwsbrieven rivm nl

Date 6 March 2020 at 20 20 30 CET

To l@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

10 126 10 2»

Bekijk on line

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd 2@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid rondom bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding



376077

Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend fzie website met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Riiksovertieid

Aanpassing testbeleid rondom bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thiiisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord door de GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen
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Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na

blootstelling

In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voor zorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing vlrologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

t0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2» Clb RIVM

Clb RIVM BH10 2e 10 2e 10 2e
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Clb RIVM |

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

C10 2e GGD

10 2e 10 2b Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°H2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nL

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeenderte melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

M

Fri 3 6 2020 5 05 49 PM

FW COVID dit weekend

Fri 3 6 2020 5 05 49 PM

I0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 6 maart 2020 17 56

10 2« [
10 2e

10 2e}

10 2e

10 2e I2« 10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlTo

^J@rivm nlci° 2e 10 2e 10 2e

@rivm nl

E 10 2e 10 2a 10 2e@rivm nl | ®rivm nlCc

10 2b

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

@rivm nl

Subject RE COVID dit weekend

@rivm nl

Succes morgen allemaal

Goed om te letten of in OSIRIS de COVID 19 gevallen ook als bevestigd staan of nog als verdacht met variabele

SARS CoV 2 aangetoond Merkte vandaag op dat sommige GGD en nog sommige bevestigde casus als verdachte

casus hebben geregistreerd Begreep van GGD en dat ze wel vandaag al een aantal casus in Osiris hebben ingevuld
die nog nietinhet casusregister staan

Groetjes 10 2»

10 2e 10 2»

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e

10 2b10 2b 10 2a 10 2e

10 2e 10 2b10 2B

Dlibbe
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10 2e10 2e

Dubbel
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Dubbel

10 2e



376078

Dubbel
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Dubbel
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Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2e
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10X2e

10 2e

Dubbel
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To |@gmail com]
From

Sent

Subject
Received

Sun 3 1 2020 4 26 12 PM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 26 12 PM

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent zondag 1 maart 2020 17 15

10 2e 10 2» |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd jjj@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding
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Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconfereritie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

met importgevallen JtHESHln Nederland en

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

zijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

betreft dit ook

10 2aGezien de ontwikkelingen in

ten10 2a 10 2a

transmissie Naast 10 2a10 2a 10 2a

10 2a
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Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie ziin m ied1finclusief 10 2a

1° 2a

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen 10 2a

Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uit te sluiten

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met
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SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria vooreen verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Aangepast beleld reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek

Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Ziede

LCI richtliin COVID 19 voor zowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloot

ok buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Virosciencr

10 26

10 2e

10 2e

10| 2610 2e buiten kantooruren

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken
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De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvidic 2@rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

1Q 2e |@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de atzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@gmail com]
From

Sent Thur 3 5 2020 5 53 21 PM

Subject FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 5 53 21 PMReceived

Geen zaken die specifiek voor jou relevant zijn denk ik Er wordt een arboinfact bericht voorbereid krijg jij die al

10 2e

From RIVM Lab lnfact 0@nieuwsbrieven rivm nl

Sent donderdag 5 maart 2020 17 37

|@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

10» 2e 10 2«To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 129 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen
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• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Erzijn nu 82 personen bekend met een bevestigde infectie zle RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzichtte kunnen houden op hettotaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandag 9 maart elke dag vobr 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname
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Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks vodr 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e iHirivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de

microbiologische labs bericht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat at te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdetinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daarom is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare
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telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitive uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 1Q 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casul stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LClj | ook buiten kantooruren bereikbaar
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10X28• RIVM dd virolooc ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 10 2e

10 2e
buiten kantoorurer 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs ■ Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM BB

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10X28 10 2«

10X28 Clb RIVM 10 128 101 28

Midden RAC 10 2» Clb RIVM I0 2e Clb RIVM 10 28

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit beriehten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviel1l M2@rivm nlEen overzichtvan alle beriehten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

10 2e |@ rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

vertoonden aan het elektronisch verzenden van beriehten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 35 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 40 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stlek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

10 2e
|ook buiten kantooruren bereikbaar

j ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscienci

10 2e

10 2e

10 2e[buiten kantoorurd10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

| GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ GGDClb RIVM

Gelderland Midden RAC |

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 08 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 38 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

|buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10X20

I0 2e

10 2s

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S |@rivm nl
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 06 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 22 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel pok buiten kantooruren bereikbaar

|ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

• RIVM dd viroloog tel 10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

10 2eBericht verstuurd aan leden

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10X28U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl5

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 38 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 47 55 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in

alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

Inmiddels is er in zeer

10 2a en

10 2a

10 2atransmissie zijn

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

Jbuiten kantooruren

l 2e | ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2e |@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 10 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 24 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de

dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

10 2a

10 2a

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel j
• RIVM dd viroloog telj

10 2e ook buiten kantoomren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e buiten kantooruren 10 2s

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 23 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 09 40 AM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10K2S

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2S |@rivm nl
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 08 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 27 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

■ RIVM dd viroloog tel

10 2e |ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2ebuiten kantooruren10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2«

10 2« Clb RIVM 10 2i»

10 2« 10 2» Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 18 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 29 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2s ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

l@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 36 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 21 49 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel I

• RIVM dd virolooa tel B

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

jbuiten kantooruren

10 2s
| ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar2e

10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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HB2^^B^EEE^H@rivm nl]
RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 12 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 29 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

■ RIVM LCI tel ^^^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

1C 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2» 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@ rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 28 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 08 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten



376149

Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

[ook buiten kantoomren bereikbaar

[ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e | Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM BB

10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Clb RIVM 10 2e Erasmus MC

■ Clb RIVM |

10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl



376149

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10K2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 27 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 06 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel I ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

• RIVM dd viroloog tel 10 2e

10 2ebuiten kantooruren10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM I0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Epidemiologische situatie COVID 19 in

Noord Brabant

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

25 03 2020 10 00

VERTROUWELIJK

Uitleg over Surveillance van COVID 19 patienten in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van

COVID 19 in Nederland In een samenwerking tussen artsen laboratoria en de

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten GGD’en wordt informatie

verzameld over personen patienten met een positieve COVID 19 testuitslag Aan

het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is of wie na melding in het ziekenhuis

wordt opgenomen Het werkelijke aantal besmettingen met COVID 19 ligt hoger dan

het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting

getest wordt In het begin van de COVID 19 epidemie in Nederland werden veel

mensen getest waaronder mensen die contact hebben gehad met COVID 19 patienten
Sindsdien is het testbeleid geleidelijk veranderd om voornamelijk personen met risico op

een ernstig ziektebeloop op COVID 19 te testen Hierdoor zijn gedurende de epidemie de

patienten die niet opgenomen zijn in het ziekenhuis ondervertegenwoordigd in de

surveillance Het werkelijke aantal COVID 19 patienten opgenomen in het ziekenhuis

ligt hoger dan het aantal opgenomen patienten gemeld in de surveillance omdat het

gaat om informatie die bekend is op het moment van melding Ziekenhuisopname na

melding is niet altijd bekend

1
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Epidemiologische curves

Epidemiologische curves

Aantal gemelde COVID 19 patienten naar meldingsdatum

Meldingen tot en met 24 03 2020
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VERTROUWELIJK Epidemiologische situatie COVID 19 in Noord

Brabant 25 03 2020 Bron RIVM
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Epidemiologische curves

Aantal gemelde overleden COVID 19 patienten naar meldingsdatum

Meldingen tot en met 24 03 2020
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Aantal bij de GGD’en gemelde overleden COVID 19 patienten naar

datum van overlijden

Meldingen tot en met 24 03 2020
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VERTROUWELIJK Epidemiologische situatie COVID 19 in Noord Brabant

25 03 2020 Bron RIVM
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Patientkenmerken

Patientkenmerken

Tabel 1 Aantal gemelde COVID 19 patienten aantal ziekenhuisopnames en aantal

overleden patienten1

Aantal

Totaal gemeld

Ziekenhuisopname
Overleden

1915

455 23 8

175 9 1

Tabel 2 Locatie waar de gemelde COVID 19 patient besmet is geraakt

Locatie van besmetting Aantal

Totaal gemeld
Nederland

Buitenland

Niet gemeld

1915

1120 58 5

101 5 3

694 36 2

Tlet werkelijke aantal COVID 19 patienten ligt hoger dan het aantal meldingeri in de surveillance

omdat niet alle patienten getest worden Aan het RIVM wordt niet gemeld wie weer beter is geworden

VERTROUWELIJK Epidemiologische situatie COVID 19 in Noord Brabant

25 03 2020 Bron RIVM

4
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 25 30 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

■ RIVM dd viroloog tel

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

1Q 2e

I0 2e [buiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

voor Brabant RAC

QEB Clb RIVM j

Clb RIVM

10K2B

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Midden RAC

10 2e

10 2« Clb RIVM 10 2i»

10 2e 10 2@ Clb RIVM



376205

10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

C10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 46 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2« | ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e luiten kantooruren 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland Midden RAC

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 31 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010 7040704

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 1 fiii
buiten kantooruren

10 2e look buiten kantooruren bereikbaar

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e
10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

@rivm nl
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 43 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitef

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

10 2e

10 2e

buiten kantooruren 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2s @rivm nl
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 19 53 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

C10 2B ook buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 {2e I0 2ebuiten kantooruren

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alcsemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Geldetland Midden RAC 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

@rivm nl

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 48 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

Toename aantal patienten

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Bron en contactopsporing

Advies beleid COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren

[ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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Brabant RAC Toos Waegemaekers GGD Gelderland Midden RAC

Clb RIVM

10 2s Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

@rivm nl

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 06 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel | ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

l buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10K2e 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 39 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast

zijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

in Nederland en

10 2a

10 [2a

transmissie Naast I0 2a

10 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transm issie zijn I0 2a

10 2a

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen 10 2a

Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaqnostiekalqoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2f ook buiten kantooruren bereikbaar

i ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 [2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



376214

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 28 @rivm nl



376215

10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 52 47 PM

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

|ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2»

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl



376216

10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 22 09 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

10 2e

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tell

• RIVM dd viroloog tel

10 [2e bok buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

10 2e @rivm nl
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 34 38 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 10 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

Jbuiten kantooruren

I0 2e

• RIVM dd viroloog tel 10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM ■ Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM E3BI

10 2e 10 2e 10 2e

imss Clb RIVM Clb RIVM ■

GGD Hart voor Brabant RAC

Clb RIVM

Clb RIVM

10 126 10 126

Midden RAC 10 l2e 101 26

Clb RIVM

imilkQI erasmus MC |

10 126 1101 26 10 126 Clb RIVM d0 2e

I10 2a

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

t10 2aU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

@rivm nl

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To l@irivm nl]
From

Sent Mon 3 16 2020 5 28 28 PM

Subject Doorst SARS CoV 2

Received Mon 3 16 2020 5 28 28 PM

https www who int publications detail water sanitation hvgiene and waste management for covid 19

Van |@rivm ni10 2»

Datum 16 maart2020 om 18 25 13 CET

|@rivm niAan

Onderwerp Doorst SARS CoV 2

10 2e

Van

Datum 12 maart 2020 om 11 59 48 CET

| @rivm nl

fa rivm nl

|@rivm nl10 2e

CC

|@rivm nl10 2e

i0 2e

10 2e 10 2em

|@rivm nl10 2e 2e

Onderwerp RE SARS CoV 2

DANKQ

@rivm nlFrom

Sent donderdag12 maart 2020 11 27

@rivm nl

10 2e

■@rivm nl

|@rivm nl

10 2e 10 2e

E10 2e 10 2e

@rivm nl10 2eJ

Subject RE SARS CoV 2

Hi 10 2e

Er is nieuw beleid in de maak vanmiddag wordt het duidelijk wat de minister heeft besloten

Groet 10 2«

From j@rivm nl10 2o 10 2e

Sent donderdag 12_maart 2020 11 20

l@rivm ni10 2e Q 10 2e

10 2e

To l@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e

3 rivm nl

ECc l@rivm nl10 2e

Subject FW SARS CoV 2
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Ik begrijp dat jullie heel druk zijn Vanmiddag wil de Unie graag antwoord op de vraag over de rondleidingen en

evenementen Kun je iemand hieraan koppelen

Enorm bedankt

10 2e

From

Sent woensdag 11 maart 2020 10 07

rivm nl

10 2e

To

Cc l@rivm nl l@rivm nlI0 2e 10 2e

l@rivm nl

Subject RE SARS CoV 2

Tijd voor update vanuit Water Sanitatie Hygiene en Afval

Naast de updated adviezen via koepelorganisaties STOWA en Rioned zie links hieronder nu ook Unie van

Waterschappen aangehaakt Zij hebben de volgende niet technische vragen wie kan deze oppakken

Een van de vragen die specifiek leeft bij waterschappen is of er nog rondleidingen kunnen plaatsvinden op

Afvalwaterzuiveringsinstallaties Graag horen wij hier meer over

Een andere vraag is hoe om te gaan met evenementen waar ook mensen uit Brabant voor zijn uitgenodigd

Er is een updated advies van de WHO zie bijlage Vanmiddag is een global webinar over de Technical brief waar ik bij
zal inbellen Mocht iemand anders geinteresseerd zijn app me dan even

Komen er bij jullie vragen binnen over WaSH Ik vermoed dat deze rechtstreeks naar waterbedrijven waterschappen
en koepelorganisaties gaan

Ik zag al wat publicaties verschijnen hier en daar van jou en bijvoorbeeld
Nu via PubMed Ik houd in ieder geval de WaSH lit bij

worden deze gedeeld binnen CIb10 2e

Groeten
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10 2e

https www stowa ni onderwerpen diversen diversen het coronavirus afvalwater laatste update 2 maart

https www riool net nieuws hoe beschermt de stedeliik waterbeheerder zich tegen het nieuwe coronavirus

update 10 maart https www riool net nieuws stedeliik waterbeheer en het coronavirus strikt de bekende

persoonliike beschermina toepassen

@rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

I0 2e

To @rivm nl10 2e 10 2e

ECc l@rivm nl10 2« 10 2e 10 2e 10 2e@rivm nl

@rivm nl10 2S 10 2e

Subject RE SARS CoV 2

Dankjewe^^^ Ik verzoekkuunaaidit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen

Groetjes ^

From

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

irivm nl

l@rivm nl10 2e 10 2e

To

Cc Ifairivm nl l@rivm nl10 2e 10 2e

l@rivm nl

Subject SARS CoV 2

Zoals je eerder al van iiMtsien kfcUJi^E hebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de sector

op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen hun leden

graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi ora 10 1101 2020 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden met

PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met lage Ct

waarden hoge concentraties Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii S0140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 SQ140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et al 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu ook

mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het virus
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circuleert https www qooqle nI amp s www nvtimes com 2020 Q2 26 health coronavirus cdc usa amp htmn

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment dat

dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je altijd moet

opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik dat ook

doorsturen

Groeten

10 2e
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10 2e 10 2«To |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Tue 3 24 2020 8 26 31 PM

Subject FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak
Received Tue 3 24 2020 8 26 32 PM

fomites lci 1 arh docx

From

Sent Tuesday March 24 2020 3 16 PM

10 2s

To S

Cc m

Subject FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Importance High

Heb aangegeven dat ik het heel heel erg jammer vind dat dit pas serieus genomen wordt door LCI als mensen van

buiten het RIVM dit aangeven terwijl we dit vanuit IDS al een hele tijd zeggen

10 2eGr

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 12 22

10 2b 10 2e |@rivm nl

Subject FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Importance High

To

10 2Dai

Ik ben al een aantal dagen bezig met het advies over overleving advies aan de post bezorgers de vuilophalers en

dergelijke Ik verwacht op basis van onderstaande en een NOS bericht zojuist dat het virus volgens CDC 17 dagen
overleeft veel on rust

maar ik denk dat we opnieuw breder10 2eWat nu te doen In de bijlage een nieuwe opzet van

moeten peilen
Ik bevind me tussen veranderende informatie ir^yjjgypes en compromissen
Zullen we een overleg met Eric Snijders LUMC

initieren om weer een nieuw statement

en

10 2e IDS en AMC en een aantal van ons10 2e

Kun jij hier een rol inspelen

Groet

10 2e

m

m

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 11 54

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl \@ rivm nlTo

Subject FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

Zie aub dit terugkerend probleem zijn dit de meest recente teksten op de website of zijn dit de nude teksten

Indien oud graag reactie naar mij Indien nieuw graag deze voorleggen aan Eric Snijders LUMC

AMC

10 2e IDS

10 2een

Groet I0 2e»
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10 2e 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 24 maart 2020 11 39

|@rivm nl

Subject FW Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

10 2e 10 2»To

10 2s 10 2e l S uu nlFrom

Sent zondag 22 maart 2020 16 09

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject Verspreiding van SARS CoV 2via besmet oppervlak

5 amsterdamumc nlTo

met wie ik vanmiddag heb gesprokenen ook 10 2s

Mijn hele vakgroep van Coronavirologen in Utrecht is van mening dat de verspreiding van SARS CoV 2 via besmette oppervlakten
enorm wordt onderschat

Onderzoek van Vincent Munster laat zien dat van 50 ul virus oplossing 100 000 infectiuze eenheden opgebracht op staal en

plastic na 8 uur nog altijd heel groot deel van de infectiviteit over is 10 000 infectieuze eenheden

https www neim org doi ful 1 10 1056 NEJMc2004973 query featured home

Toch staat overal in media en op websites dat het RIVM de kans nog steeds heel klein dat verspreiding via besmet

oppervlak een rol speelt
https www nu nl coronavlrus 6038828 rivm amper grotere besmettingskans door coronavlrus op oppervlaktes html

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een

oppervlak
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen delen Buiten het lichaam kan het

virus maar kort overleven Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de

luchtvochtigheid Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde gladde materialen zoals plastic metaal en glas
en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton

De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein maar met helemaal

uitgesloten Wei neemt het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel af buiten het lichaam In het algemeen raden

we aan om regelmatig je handen te wassen Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een

gewoon schoonmaakmiddel

Het bewijs dat het aantal virusdeeltjes heel snel exponentieel afneemt buiten het lichaam lijkt voor SARS CoV 2 dus NIET

OPTEGAAN

Maar daartegenover staat het volgende op de website van RIVM

Waarom mag ik geen handen meer sohudden

Via lianden verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus Veel mensen zitten ook ongemerkt
vaak met him handen aan hun liens of mond Door geen lianden meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken

en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk Door goed en regelmatig je handen te wassen verkleinje de kans

op dat je ziek wordt maar ook dat je anderen besmet Kijk hier voor tips over hoe je goedje lianden kunt wassen

Als het via handen gemakkelijk gaat waarom schat RIVM de kans op verspreiding via besmet oppervlak zo klein in

Zeker in situaties dat zo n oppervlak frequent door meerdere mensen wordt aangeraakt winkelwagenkarretjes
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deurklinken etc Zeker gezien de nieuwe studle die hierboven wordt geciteerd lijken betere informatie en maatregelen
om dit te voorkomen zeer wenselijk

Groeten

Frank

Frank van Kuppeveld PhD Professor
Division of Virology | Dept Infectious Diseases Immunology | Faculty of Veterinary Medicine | Utrecht University
Androclus Building |Room 512 | Yalelaan 1 | 3584 CL Utrecht |The Netherlands

Tel 31 30 2534173 | E mail 10 2e |@uu nl

https nos nl liveblog 2328134 schoolexamen bepalend voor diploma scholen kriigen daar tot begin iuni voor html
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To |@irivm nl]
Sent Mon 3 16 2020 5 47 01 PM

Subject Doorst WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Received Mon 3 16 2020 5 47 01 PM

Van

Datum 5 maart 2020 om 10 21 17 CET

Aan

l@rivm nl10 2»

@rivm nl lifc EOlCC @rivm nl 10 2»

10 2e

Onderwerp WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Hi ^^Jet al

Imniddels staat WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online bereikbaar

via

https www who int publications detail water sanitation hygiene and waste management for covid 19

Waar we vanuit ons WHO CC aan hebben kunnen bijdiagen Bedenk dat dit mondiaai advies is ook in low and middle

income settings met minder veilige WaSH

En ook via WHO CC bereikbaar

https www rivm nl en who collaboraling centre risk assessment of patliogens in food and water cunent news

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nlVan

Datum 27 februari 2020 0111 15 17 57 CET

sip 10 2» I0 2e @rivm nl 10 2e

Onderwerp RE SARS CoV 2

Ok dank voor het doorsturen Mocht hier vraag naar zijn dan kunnen we wel meedenken met een of twee aanvullende

vragen en antwoorden voor de RIVM website

Succes

10 2e

|@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

10 2e 10 2eFrom

2rivm nlTo 10 2e 10 2e

C 10 2»10 2e 10 2» 10 2« @rivm nl 10 2e@rivm nlCc

@rivm nl10 2e
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Subject RE SARS CoV 2

Dankjewel^^^ Ik verzoekl dit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen10 2e

GroetjesJ 10 2e

@rivm nlF10m

Sent dondeidag 27 februari 2020 14 30

j_ivm nl

10 2e 10 2e

To

|@rivm nl @rivm nlCc 10 2e 10 2e 10 2e

l@rivin nl

Subject SARS CoV 2

w

Hi 10 2e

Zoals je eerder al van

infectieziekten nu CO

op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen hun leden

graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

^hebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

V in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de sector

10 2e e

V1U

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi ora 10 1101 2Q20 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden met

PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2QQ1191 maar later ook met lage Ct

waarden hoge concentrates Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii S0140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et al 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu ook

mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het virus

circuleert https www qooqle nI amp s www nvtimes com 2020 02 26 health coronavirus cdc usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment dat

dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je altijd moet

opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik dat ook

doorsturen

Groeten

10 2e
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To |@irivm nl]
Sent Mon 3 16 2020 5 23 43 PM

Subject Doorst WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Received Mon 3 16 2020 5 23 43 PM

Van

Datum 5 maart 2020 om 10 21 17 CET

Aan

l@rivm nl10 2»

@rivm nl liDEOlCC @rivm nl 10 2»

10 2e

Onderwerp WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online

Hi et at10 2a

Imniddels staat WHO Technical brief Water sanitation hygiene and waste management for COVID 19 online bereikbaar

via

https www who int publications detail water sanitation hygiene and waste management for covid 19

Waar we vanuit ons WHO CC aan hebben kunnen bijdragem Bedenk dat dit mondiaal advies is ook in low and middle

income settings met minder veilige WaSH

En ook via WHO CC bereikbaar

https www rivm nl en who coUaborating ceiitre risk assessment of patliogens m food aiid water cuneiit iiews

Groeten

10 2t

10 2e 10 26 |@rivm nlVan

Datum 27 februari 2020 0111 15 17 57 CET

sip 10 2» I0 2e @rivm nl 10 2e

Onderwerp RE SARS CoV 2

Ok dank voor het doorsturen Mocht hier vraag naar zijn dan kunnen we wel meedenken met een of twee aanvullende

vragen en antwoorden voor de RIVM website

Succes

10 2e

|@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

10 2e 10 2eFrom

Srivm iilTo 10 2e 10 2e

C 10 2e10 2e 10 2e 10 2e @rivm nl 10 2e@iivm nlCc

@rivm nl10 2e
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Subject RE SARS CoV 2

10 2e
Dankjewe Ik verzoe dit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen10 2e

Groetjes 10 126

@rivm nlF10m

Sent dondeidag 27 februari 2020 14 30

j_ivm nl

10 2e 10 2e

To

|@rivm nl @rivm nlCc 10 2e 10 2e 10 2e

l@rivin nl

Subject SARS CoV 2

w

Hi 10 2s

Zoals je eerder al van

infectieziekten nu CO\

op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen hun leden

graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

hebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

^9 ir^eraere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de sector

10X20en

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi ora 10 1101 2Q20 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden met

PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2QQ1191 maar later ook met lage Ct

waarden hoge concentrates Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii S0140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten
virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et al 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu ook

mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het virus

circuleert https www qooqle nI amp s www nvtimes com 2020 02 26 health coronavirus cdc usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment dat

dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je altijd moet

opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik dat ook

doorsturen

Groeten

10 2e
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t10 2» |i 10 2b 10 2eTo l 3 rivm nl] f3 rivm nl] @rivm nl]
10X26 10 2eCc l@rivm nl]©rivm nl m

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 11 12 20 AM

FW SARS CoV 2

Mon 3 16 2020 11 46 46 AM

10 2e

Hierbij vertrouwelijk bericht met eerste resultaten van de afvalwater surveillance waarover inmiddels eerste

analyseresultaten door Willemijn gegenereerd Op 17 februari is wekelijkse monstername van afvalwater in

Amsterdam bij Schiphol gestart De eerste twee weken testen deze monsters nog negatief maar vanaf 2 maart

hadden we het eerste positieve resultaat

10} 2»

10 2e I0 2e 10 2e I0 2b 10 2e 10 2e

10 2e 10 2b

10 2a 10 2e

10 2a 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e

dubbe

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

M0 2» 10 [2e 10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2b 10 2e 10 2b 10 2e

dubbei

10 2s 10 26

10 2» 10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2» 10 2e 10 2»
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dubbel
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 22 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 02 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

| ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e

voor Brabant RAC

BE® Clb RIVM |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM 10 2e GGD Gelderland Midden 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

t10 2sU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

M

Thur 3 19 2020 4 53 45 PM

FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Thur 3 19 2020 4 53 46 PM

Actie liodig zie bericht hieronder10 2e |

GroetJ 10 2e

@rivm nlVan

Datum 19maart2020 om 15 14 13 CET

10 2e 10 2e

Aan

COSecretenaatCIb^B
|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2ej

@rivm nl

Ondervverp FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

Ha 10 2»Fn10 2e

Ik vermoed dat deze ergens ligt in de mailbox van Maar volgens mij is hier actie op nodig

GroetieJIElE

From info@rivm nl info@rivm nl

Sent donderdag 19 maart 2020 15 06

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

To

Beste collega

Onderstaande nieuwe e mail van dezelfde afzender is binnengekomen bij het RIVM Infopunt Deze mail heeft het volgende kenmerk

gekregen M2003 12625

Kun jij een inhoudelijke reactie geven zodat wij deze vraag melding kunnen beantwoorden

Graag ontvangen wij een reactie op deze mail binnen 5 werkdagen Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast

Alvast bedankt voor je medewerking

Met vriendelijke groet

10 2e

RIVM Infopunt

Date sent Mar 19 2020 3 00 PM

To
11

info@rivm nl11 info@rivm nl

Subject Fwd Herd immunity corona Meldingnummer M2003 12625

Ik krijg de stellige indruk dat u weigert antwoorden te geven U weet ook al niet hoeveel patienten inmiddels hersteld zijn Bent u

ook maar enigszins op de hoogte hoe^^^^iet onder controle

heeft gekregen en hoe zij monitoren

Wanneer ik nu geen antwoord krijg zal ik mij tot de media wenden in deze

Prof dri 10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPad



376337

Date sent Mar 18 2020 3 43 PM

10 2e 10 2S 10 26l@rivm nl |@rivm nl Secretariaat ClbTo 0

mmmm mni

CC Info RIVM info@rivm nl

Subject FW Melding nr M2003 12625 onderwerp Herd immunity corona

10 2eHoi 10 2een

Dit is nog een mail waarvan ik denk dat^^^misschien eventjes moet kijken of hij afstemt of wie namens hem het beste even kan

reageren

Ik probeer het aantal mails natuurlijk tot een minimum te beperken

Groetjes 10 2s

Date sent Mar 18 2020 8 11 AM

To infofBrivm nl info@rivm nl

Subject Re Herd immunity corona Meldingnummer M2003 12625

Nee u heeft mij volstrekt niet voldoende gemformeerd U weigert mijn vragen serieus te nemen

Ik verzoek u dringend dit nu wel te doen en verwacht een antwoord

10 2eProf dn 10 2e emeritus hoogleraar immunologie|

Verstuurd vanaf mijn iPad

Verzoek

E mail adres

Date sent Mar 17 2020 11 26 PM

To
11

info@rivm nl info@rivm nl

Subject Herd immunity corona

10 2e l@hotmail com

Geacht RIVM

U gokt nu op herd immunity corona dat betekent dat u er van uit gaat dat ca 10 miljoen nederlanders besmet raken Van deze 10

miljoen zullen er ca 2 overlijden dat is 200 000 Bent u stapelgek geworden In China heeft men het wel onder controle gekregen
door een rigoureus beleid

U schittert door nooit geanticipeerd te hebben te weinig reagentia te weinig mondkapjes te weinig 1C capaciteit en niet lering

trekken uit ^
In the Lancet stond zeer recent een editorial met complimenten aan

late

en een aanklacht aan de westerse landen too little too10 2e

De enige adequate maatregel is lock down en een vaccin ontwikkelen Maar u wil niet eens meer in de nabije toekomst ons

informeren over het aantal geinfecteerden en kiest voor herd immunity Lachend geeft

aangegeven te hebben geen handen meerte schudden

10 2e een hand aan Rutte na

Graag hoor ik van u nader over dit desastreuze beleid

Prof dr} emeritus hoogleraar Immunologid10 2e 10 2®
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject
Received

M

Wed 3 18 2020 10 55 30 AM

RE IC in Brabant

Wed 3 18 2020 10 55 31 AM

Top dank

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 55

|@rivm nl10 26 10 2«To

Subject FW IC in Brabant

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 12

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@gmail com |@rivm nlTo

Subject IC in Brabant

Beste

Heb metymimeegerekend• Ik kom op iets lagere aantallen dan in zijn presentatie De problematiek voor de

Brabantse IC wordt er niet minder om denk ik De ICs stromen er inderdaad heel hard vol Dus lagere getallen
maar de vrees voor arote aantallen opnames op de ICs in Brabant is mijns insziens terecht Zie hieronder voor mijn

correspondentie metRgj
Vriendeliike groeten
10 2e

10 2eFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 11 05

10 2e 10] 2b @gmail comTo

Subject RE contact

Nogmaals dank voor de getallen Als ik meereken met jouw cijfers en de statistieken op de nice website kom ik voor

Brabant op een orde grootte van cumulatief aantal IC opnamen van 500 over een week en over de 1000 over twee

weken Dat is dus iets lager dan jouw aantallen ik neem aan dat de problemen nog steeds even groot zijn voor de

IC in Brabant Wat dat betreft zit er geen licht tussen het signaal dat je met jouw berekening afgeeft en wat hier uit

komt

Excuses dat mijn antwoord zo lang duurde er lopen veel dingen tegelijk
Vriendelijke groeten
10 2e

10 2» 10 2e l@Rmail comFrom

Sent woensdag 18 maart 2020 09 57

10 2» 10 128 |@rivm nlTo

Subject Re contact

Dank I0 2e

De ROAZ Brabant heeft dagelijks geinventariseerd wie er op de IC lag maar heeft daar geen bestand van Is via

Whatsapp gedaan en ik krijg nu opgeslagen berichten doorgestuurd waar geen datum aanhangt Dat schiet niet op

Wat is wel bekend

Wat betreft Brabant

Gisteren lagen er 53 opgenomen op de IC Er zijn er inmiddels tenminste 6 buiten de provincie geplaatst die nog leven

en er zijn er 10 20 overleden maar dat krijg ik niet helemaal scherp in korte tijd Verder zijn er gelukkig ook een aantal

van de IC overgeplaatst naar de afdeling maar dat getal is ook niet op korte termijn op te hoesten

De eerste IC patient werd opgenomen op 1 maart Gisteren waren er 59 opgenomen dit is dus inclusief de

Brabantse mensen die buiten de provincie behandeld worden Er zijn er 10 20 overleden en een onbekend aantal

discharged alive ALs je uitgaat van de verviervoudiging per week Kom je in de buurt van de schatting die op basis

van de overleden patienten gemaakt is
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Verder is er nog een landelijke registratie van NICE

https www stichtina nice nl covid 19 op de ic isp

De laatste 2 3 dagen lopen achter ivm delay in diagnostiek En dit geeft natuurlijk geen beeld avn de situatie in Brabant

Kun je wat met deze getallen Bel me anders aub even

MVG

m

10 2e

10 2e

contact

10 2e

PObox 90158

4800 RK Breda

The Netherlands

10 2e

giamail com10 2eemail

twitter 10 2e

10 2e 10 2sOp wo 18 mrt 2020 om 09 05 schreef | @rivm nl

Bydeze mijn emailadres

10 2e

Head Unit Modelling of Infectious Diseases | RIVM | Center for Infectious Disease Control |Room^^^| Mail P 0 Box 1 3720 BA Bilthoven | Visitors Antonie

van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven | Netherlands | Email

Professor Modelling Infectious Diseases | Leiden University Medical Center | Department of Biomedical Data Sciences | Room|^^Bi| Mail

2300 RC Leiden | Visitors Einthovenweg 20 2333 ZC Leiden | Netherlands | Email lume nI

1° 2e @ rivm nl

P 0 Box 9600

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 08 47 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient



376349

gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vethoogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2eJ pok buiten kantoomren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e10 2e buiten kantooruren

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM JS

| Erasmus MC

■ Clb RIVM

| GGD Hart voor

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

Clb RIVM ■

■ Cib RIVM

Clb RIVM |

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e
Brabant GGD Gelderland Midden 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

t10 2sU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 55 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 32 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit momem 10 2a

10 2a

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

pok buiten kantooruren bereikbaar

pok buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e

10 2e buiten kantooruren 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM |

H Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Gelderland Midden RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e | Erasmus MC

Clb RIVM

10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 [2e Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2S |@rivm nl
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 29 AM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 14AM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2e
ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

buiten kantooruren 10 2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM ialoemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM

GGD Hart voor Brabant RAC |

10 2b 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM BB
GGD Gelderland

| Clb RIVM B]

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2b

Midden RAC |

BE® Clb RIVM

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviawH^rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 27 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 20 47 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel|
• RIVM dd viroloog tel

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 {2e buiten kantooruren io 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e ■ Clb RIVM

Erasmus MC

10 2S ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM

GGD Hart voor BrabantJ

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM MB

| GGD

10 2e 10 2e 10 2e

Clb RIVM ■

Gelderland MiddenJ^^S
RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

t10 2s |@rivm nl
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 36 57 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 53 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs beiicht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

telefoonnummer te vermelden van de arts microbioloog of GGD die de uitslag moet

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in het weekend viatelefoniste 10 2e

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

I0 2e

10 2e jbuiten kantooruren 10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

I0 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■
Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden ^^
10 2e Clb RIVM 10 2s Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 14 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 04 PM

To

From

Sent

Subject
Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht
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Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

NVMM NVII VHIG en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad athamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

t0 2e

10 2e

buiten kantooruren I0 [2e10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e | Clb RIVM

Erasmus MC

10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

t10 2s |@rivm nl
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■Bi8£2HlHIi2ISH@ ivm ni]
RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 18 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 16 02 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel Noord ltalie nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkel ingen in^^^^^l met importgevallen uit

andere Europese landen is de casusdefinitie opnieuw aangepast Alle acht provincies in

zijn nu opgenomen als gebieden met wijdverspreide

in Nederland en10 2a

10 2a10 2a

transmissie Naast 10 2a

I0 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transm issie zijn 10 2a

10 2a

10 2aLokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen

Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

worden om COVID 19 uitte sluiten

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaqnostiekalqoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10X26 ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e
jbuiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 12 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 05 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HRZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren



376363

• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

■ RIVM dd viroloog tel

10 28 ook buiten kantoomren bereikbaar

{ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2e

10 2e [buiten kantoomren 101 26

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs

voor Brabant ^^^

QEB Clb RIVM |

Clb RIVM

Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart

Erasmus MC

10 2e 10 2e 10 2e

10X26

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

| GGD Gelderland Middeny^^fl

10 2e

101 26 Clb RIVM 10X26

10 2e 10 2e Clb RIVM
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2sU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

l@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 23 03 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10X26 @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op
10 2e

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

10 2e {ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2«

10 2e buiten kantooruren I0 [2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Auteurs | | Clb RIVM

Erasmus MC

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BSB

| GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«

10 2G Clb RIVM 10 28 10 2b

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10X2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via»»K2@rivm nl

Service

|@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres C10 2e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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■B3^nHnH@riviunl]
RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 41 AM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 22 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weehstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt heel Italie als gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in 10 2a Li en

10 2a jalleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

Inmiddels is er in zeer[I0 2a
transmissie zijn

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van Copan los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van Copan zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in de vorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door Mediaproducts BV Groningen

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naarmfliaSI

l@rivm nl10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

MmieOMibuiten kantooruren

|ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

1Q |2«

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e Erasmus MC 10 2e

10 2e Clb RIVM

GGD Gelderland Midden RAC |

10 26 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2s |@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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LCI COVID 19 activiteiten

Wie doet wat van de LCI

Portefeuillehouder

WieWaarvan

BSIof I
Dienstdoende arts en

Sitraps 10 2e

EWRS WHO ECDC berichten t10 2a

lnf@ct

Labinf@ct

Arboinf@ct

Bijzondere indicaties Dienstdoende arts

HPZone en

Richtlijnen m en

OMT werkgroep behandeling

OMT werkgroep infectiepreventie

OMT werkgroep opnamecriteria

Points of entry proces 10 2e

vws

Support BES OTs 10 2e

LHV NHG 10 2e

GGD GHOR

BUZA

SZW

Zorgorganisaties

Scenario s met veiligheidsregio s

Diagnostiekbeleid

Hygiene LCHV team 10 2e

Immuun gecompromitteerd

Sequencing organiseren

Werkzaamheden

WieWat

Corona arts v d week kantooruren Zie rooster

Reguliere back up arts v d week kantooruren Zie rooster

Corona arts v d dag buiten kantooruren Zie rooster

Reguliere arts v d week buiten kantooruren Zie rooster

Roosterverantwoordelijke 10 2e

Voorwachten 2 a 3 v d dag Zie rooster

Roosterverantwoordelijke I0 ge

H] of arts v d weekKickoff voorzitter

10 2eKickoff actielijst
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Kernteam corona artsen corona

voorwachten

Kickoff deelnemers

|of arts v d week10 2»Wrap up voorzitter

Wrap up notulist actielijst 10 2«

Kernteam corona artsen en corona voorwachtWrap up deelnemers

Responsteam voorzitter

Responsteam notulist actielijst Voorwacht

10 2»Responsteam deelnemers LCI kernteam

10 2eSitraps schrijven versturen

Sitraps meelezen Arts van de week | 10 2e

EWRS WHO ECDC berichten bijhouden 10 2e

EWRS WHO ECDC berichten to do s Dienstdoende achterwacht

EWRS WHO ECDC richtlijnen op websites l° 2e

EWRS WHO ECDC richtlijnen to do s Dienstdoende achterwacht

lnf@ct schrijven H

lnf@ct meelezen ra

lnf@ct accorderen m

Labinf@ct schrijven Vaak gecombineerd met t inftgct

Labinf@ct meelezen

Labinf@ct accorderen

j| J 10 2eArbo inf@ct schrijven ARBO 10 2e\A
Arbo inf@ct meelezen

Arbo inf@ct accorderen

OMT voorzitter 10 2e

OMT notulist Voorwacht

OMT deelnemers LCI 10 2e kernteam

OMT ondersteuning Bureauredacteuren

Clusters per persoon contactpersoon Verdeling onder artsen en voorwachten

Bijzondere indicaties Dienstdoende corona achterwacht

10 2eHPzone overzicht contacten GGD A dam

Richtlijn bijlagen schrijven m

Richtlijn bijlagen meelezen m

Richtlijn bijlagen accorderen

Ondersteuning richtlijnen bijlagen Bureauredacteuren

OMT werkgroep behandeling 10 2e
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10 2eOMT werkgroep infectiepreventie

OMT werkgroep opnamecriteria

Points of entry proces 10 2»

Q A s website meelezen Corona achterwacht

Kamerbrieven afhandelen

| 10 2eInformeren VWS over aantal casussen

I ndicatiestel lings proces inrichten

Casusregister bijhouden telefonische info

ErasmusMC of IDS

Dienstdoende arts of voorwacht

Casusregister bijhouden e mail info

ErasmusMC of IDS

Richtlijnen redacteuren

10 2eCasusmanagers

Wisselend achterwacht voorwachtDeelname HSC WHO teleconferenties

Andere teleconferenties

Support BES QTs 10 2«

BTCC VWS deelname 10 2e

Ketenpartner LHV NHG 10 2e

Ketenpartner GGD GHOR

Ketenpartner BUZA 10 2e

10 128Ketenpartner SZW

Ketenpartners zorgorganisaties Verenso

Actiz

£

Scenario s met veiligheidsregio s uitwerken

kartrekker

Scenario s meelezen 10 2»

Diagnostiekbeleid 10 2e

fCHV teamHygiene 10 2»

Immuun gecompromitteerd 10 2e

Sequencing organiseren 10 2e
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10 2»To LCI Voorwachll l@rivm nl

10 2e |i {10 2e

10 2e

Cc |@rivm nl] l@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 10 34 23 AM

RE 2 juridische vragen

Mon 3 16 2020 10 34 23 AM

Besten

De tweede vraag

Artikel 31 Wpg
De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis doen opnemen indien

o a de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A dan wel de voorzitter van de

veiligheidsregio gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betrokkene daaraan lijdt
o b ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte

o c dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend en

o d de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is

Wanneer een gegronde reden bestaat aan te nemen dat iemand Covid 19 besmettelijk is en hij zij houdt zich niet

aan isolatieopdracht dan kan wel degelijk gedwongen isolatie opgelegd worden

Deze maatregel ziet juist op verwarde of niet meewerkende mensen Maar het is aan de GGD ter beoordeling of dat

in de betreffende casus ook werkelijk nodig is

Per geval beoordelen dus en het advies is om ruggenspraak te hebben met de LCI wanneer er twijfel is over

proportionaliteit in de concrete casus

Beatrixoord is aangewezen en toegerust om in dergelijke noodzakelijke gevallen patienten op te nemen

Eerste vraag

Welke hulpverleningsplicht er ligt op een huis arts of verpleegkundige wanneer zij niet over voldoende

beschermende middelen kunnen beschikken die vraag moet beantwoord worden door de beroepsgroep Ik verwijs
hiervoor naar de Landelijke Huisartsen Vereniging

Vriendelijke groet
10 2e

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

| Coordineren^Adviseur jurist publieke gezondheid

I T 311

Mr drs

Ce ntrum I nfectieziektebestrijdi ng

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e

10 2e I M 3l| 10 2e

I

|@rivm nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 42

Aan

Van LCI Voorwacht \ 10 2e

|@rivm nlm

10» 2s 10 2e 10 2e|@rivm nl

Onderwerp FW 2 juridische vragen

|@rivm nl |@rivm nlCC

dOK2eBeste

Onderstaande vragen komen vanuit de GGD dit zijn juridische vraagstukken
Zou jij hier naar kunnen kijken en een antwoord op kunnen formuleren

ivm de meldplicht dat morgen op het OMT besproken wordt ook even naar jullie

1P 2eGroet|

@rotterdam nlFrom 10 2e 10 2e
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Sent zaterdag 14 maart 2020 17 26

To LCI ^^ ®rivmjTl

Subject 2 juridische vragen

Beste lezer es

Ik heb 2 juridische vragen

• Is Covid 19 als A ziekte een grond voor gedwongen isolatie via de burgemeester bij verwarde of niet meewerkende

mensen Dit is denk ik niet proportioneel omdat er veel mensen rondlopen zonder diagnose die ook besmettelijk zijn

Vraag huisarts ben ik verplicht een ernstig zieke patient te beoordelen als ik mijzelf niet kan beschermen tegen infectie

omdat de middelen daartoe niet verkrijgbaar zijn

Met vriendelijke groet dank en sterkte met de drukte

10 2eDr

Senior arts

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling PGW Z Publieke Gezondheid

PGW Z PG IZB Infectieziektenbestrijding 1

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 LP Rotterdam

Telefoon UCJUMHM

Mobiel 0fc»|iiri
Website

Taken van de GGD Rotterdam Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam uitgevoerd

Vindt u deze informatie onduidelijk V\Aj geven gr

Geef het door aan de afzender wanneer deze e mi

l een toelichting
iet voor u is en veiwijderdit bericht



376401

Naamgegevens
Titel Voornaam Voorvoegsel Achternaam

Prof dr

Prof dr

Rol {bij OMT s COVID 19

1 Voorzitter

2 Secretaris

3 Vast OMT lid arbo

3 VastOMT lid NH6

3 Vast OMT lid NVMM

4 Verv vast OMT lid LOI

4 Verv vast OMT lid NVII

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

5 Overige deskundigen

6 Overig GGD

6 Overig RAC

7 Overig RIVM Comm

7 Overig RIVM Comm

7 Overig RIVM EPI

7 Overig RIVM EPI

7 Overig RIVM EPI

7 Overig RIVM IDS

8 Overig RIVM LCI

8 Overig RIVM LCI

Z3 Vast OMT lid VIZ

Z4 Vast OMT lid LHV

Z4 Verv vast OMT lid NHG

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

I0 2e

10 Pe

10 2e

10 2a

10 Pe

10 2e

Dr

Dr

Dr

Drs

Prof dr 10 Z«

10 2e

10 2s

10 2»

Drs

Dr

Dr

10 2e

C10 2e

10 2e

10 £2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

prof dr

Prof dr

Prof dr

Prof dr

Prof dr

Prof dr

Prof dr

Drs

Dr

Prof dr

Prof dr 10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e

10K2B

10 2e

10 2e

10X26

10 2e

10 2e

10 2e

10j 2e

10 2e

Prof dr

Prof dr I
Drs

Drs

Drs

Dr

Dr

Prof dr

Dr

Dr

Dr

Dr

10 2e

10 2e

10 2e

Dr

Dr

Dr

10 2»Dr

Dr 10 2«

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

1D 2e

Drs

Dr

Drs
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10 2e Z5 Overlge deskundigen

Z5 Overlge deskundigen

Z5 Overlge deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z5 Overige deskundigen

Z6 Overig RAC

Z7 Overig RIVM Comm

Z7 Overig RIVM DVP

11 Overig RIVM EPI

11 Overig RIVM IDS

11 Overig RIVM IDS

11 Overig RIVM IDS

11 Overig RIVM LCHV

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

Z8 Overig RIVM LCI

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

Dr

Prof dr

Drs 10 2e

10 26

10 2e

10 2e

t0 2e

10 2e

C° 2e

1° 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

C10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dr

Prof dr

Drs

Drs

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

Drs

Dr

Dr

Drs

Dr

Dr
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E mail

| 3 rivm nl

|@rivm nl

Kilifi£g|@amc uva nl

BUJiifi2B@r1hg org

@lumc nl

d kennemerland nl

^^^^^@erasmusmc nl

^3@arendsa nl

10 2e

0

^ @erasmusmc nl

|@umcutrecht nl

|@umcg nl

|@erasmusmc nl

[jj

10 26

I0 2e

10 2e __|@amsterdamumc nl

_j@radboudumc nl

|@amsterdamumc nl

l@gmail com

|@erasmusmc nl

^B@verenso nl

|@lumc nl

^^^^@umcutrecht nl

^^@erasmusmc nl

l@amc uva nl

H@ggdzl nl

[fl

nj

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

m

10 2e

10 2e

H@vggm nl

|@rivm nl

r ivm n I

|@rivm nl10 2e

@rivm nl

|@rivm nl

B@rivm nl

W

m

10 2e

10 2e

™ 2e

10 2e

k®rivm nl

|@rivm nl

J@hagaziekenhuis nl

HBH@ihv ni

|@gmail com

|@erasmusmc nl

m

10 2e |@radboudumc nl

10 2e |@vumc nl

^^^^@labm icta n I

|@isala nl10 2e

^|@klm com

|@ambulancezorg nl

B@umcutrecht nl

nj

m

10 {2e
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H@spaarnegasthuis nl

1 g klm com

|@mumc nl

■@rivm nl

^|@klm com

|@ggd amsterdam nl

^^^ @gma il com

|3@ggdhvb nl

|@rivm nl

l@rivm nl

^|@rivm nl
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m

10 2e

10 2e

1D 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

|@rivm nl

^|@rivm nl

@rivm nl

^|@rivm nl

|@rivm nl

^|@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl

m

10 2e

1° 2e |
10 2e

@rivm nl

|@rivm nl

rivm nl

|@rivm nl10 2e
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Verkenning COVID 19

Aanleiding

De consequenties van de Corona epidemie zijn overal zichtbaar Diverse organisaties zijn bezig om

deze effecten in kaartte brengen Zo modelleert het RIVM verschillende verspreidingsscenario s om

de specifieke benodigde zorgcapaciteit beter in te kunnen schatten en heeft het CPB verschillende

scenario s gepresenteerd die mogelijk economische effecten beschrijven De vraag is wat deze

epidemie betekent voor gezondheid en zorg VGZ in brede zin nu en in de toekomst en hoe we in

de toekomst beter voorbereid zouden kunnen zijn op een dergelijke wereldwijde gebeurtenis Dit

zijn vragen die sterk raken aan studies die het RIVM uitvoert bijvoorbeeld de Volksgezondheid

Toekomst Verkenning VTV In de VTV wordt een brede inschatting gemaakt van relevante

maatschappelijke ontwikkelingen hoe deze volksgezondheid en zorg kunnen beTnvioeden en wat

handelingsopties zijn om hier beter op in te spelen Deze vraagstellingen en methodiek kunnen

behulpzaam zijn om verkenning van de effecten van COVID 19 voor de VGZ te doen

Uitwerking

Centrale vragen relevant om te beantwoorden zijn

• Wat zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de uitbraak van de coronapandemie en

hoe hebben zij de uitbraak bemvloed

• Wat zijn de verwachte directe en indirecte gevolgen van deze pandemie voor VGZ

• Hoe kunnen we beter voorbereid zijn en beter anticiperen op mogelijke toekomstige

epidemieen

Drijvende krachten achter de corona uitbraak

Om de drijvende krachten achter de uitbraak van de coronapandemie in kaart te brengen verkennen

we diverse ontwikkelingen m b v de zogenoemde DESTEP factoren Demografie Economie Sociaal

cultureel Technologie Ecologie en Politiek institutioneel Deze ontwikkelingen spelen zowel op

mondiale Europese als nationale schaal Hierbij spelen bijvoorbeeld toegenomen internationale

mobiliteit sterke onderlinge economische verbondenheid de rol van institutes

klimaatveranderingen en ook gedrag een belangrijke rol

Directe en indirecte gevolgen voor de Nederlandse volksgezondheid en zorg

Over de directe gevolgen van de corona epidemie in Nederland en daarbuiten worden we dagelijks

geinformeerd met nieuwe vastgestelde besmettingen en het aantal mensen dat overleden is Dit is

echter nog niet het volledige beeld Het ontbreekt aan VGZ indicatoren die vaker gebruikt worden

zoals bijvoorbeeld de ziektelast gerelateerd aan COVID 19 die het beter mogelijk maakt corona in

perspectief te plaatsen Ook andere gezondheidsuitkomsten ontbreken zoals de mentale

gezondheid en het beter identificeren van kwetsbare groepen bijvoorbeeld i r t multimorbiditeit

Het gaat hierbij niet alleen om de huidige situatie maar juist ook om te kijken wat er in de gevolgen

zijn in de toekomst Wat zijn de langere termijn impacts van deze crisis bijvoorbeeld op

sociaaleconomische gezondheidsverschillen de houdbaarheid van de zorguitgaven en de mentale

gezondheid van de bevolking Ook de regionale spreiding zou een belangrijke facet kunnen zijn

Gezien de onzekerheid zowel wat betreft de vraag hoe lang de epidemie aanhoudt als ook wat

betreft de mogelijk effecten kunnen we hiervoor meerdere scenario s ontwikkelen
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Handelingsopties

Inzicht in de drijvende krachten van de huidige coronapandemie en de directe en indirecte gevolgen

daarvan op de Nederlandse volksgezondheid en zorg helpt bij het beantwoorden van de vraag hoe

Nederland beter voorbereid kan zijn en beter kan anticiperen op mogelijke toekomstige uitbraken

of deze kan mitigeren wel of geen verdichting van stedelijke gebieden En waar zitten de

bottlenecks in het gezondheidszorgsysteem en waar doen zich kwetsbaarheden voor die wellicht

versterkt kunnen worden

Internationale vergelijking

De internationale context coronacrisis is evident Dit gaat dan zowel om de vergelijking van

gezondheidsuitkomsten zoals ziekteverloop en mortaliteitscijfers als ook het leren van

interventiestrategieen Waarin waren andere landen beter of slechter dan Nederland

Vervolg stappen

• In kaart brengen DESTEP factoren aftappen van verschillende projecten zoals nationaal

veiligheidsprofiel VTV

• Inschattingen maken van directe en indirecte effecten op VGZ gebruikmakend van het VTV

model
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RijksinstituutvoorVolksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Coordinatie van COVID 1S

10 2e

arts M G Infectieziektebestrijding PhD

Hoofd afdeling Preventie Bestrijding LCI

Cib RIVM

V

RIVM 6 maart 2020

■»

v
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Melding China aan WHOS81 12 2019
V

China [ Coronavirus infection

Core Details

m
Event ID

Date updated

Region

Country

EIS Status

Hazard

Syndrome

Aetiology

Disease

Verification Status

Laboratory Confirmed

IHR Assessment

2020 EO00001

Sunday January 5 2020 11 41

ws
WP

China

Current

Infectious

Acute Respiratory Syndrome

nCoV

Coronavirus infection

WHO NFP risk assessment ongoing

f
b

fciai

y
NO

4
Public Heaitii Risk PHR

fi
WHO IHR contact Point

P
IHR Contact Point Western Pacific Region

Phone 63 928 503 1007 Fax 632

526 6730

Email wproihr@who int

URL http Avww wpro who inl sites ihrJ’

2 6 maart 2020
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Bron ContactonderzoelP

J
o

Reser-

voir

van

waaruit

bran

wordt

b esmet

C
Coiitacten

mogelijk
door index

besmet

Index

patient metinfectie

ziekte dieals eerste

gemeld wordt

Bron

die de

index

heeft

besmet

A B

oo

Oo

i t

Basis van de infectieziektebestrijding
COVID 19 mens op mens transmissie druppel
infectie

Active case finding sensibiliseren potentiele
patienten en behandelaren

Snelle identificatie snelle isolatie

Basis voor containment beheersen van uitbraak

11 September 20193
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Wet Publieke Gezondhe

• Essentiele componenten

Meldingplicht artsen en laboratoria aan GG

S

Groep A Bl B2 en C ziekten

• Groep A

al melden bij alleen een verdenking
gedwongen quarantaine gedwongen
opname tot isolatie of thuisisolatie

gedwongen onderzoek verbod van

beroepsuitoefening

GGD kan deze maatregelen opleggen uit

hoofde van de burgemeester

6 maart 2020
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Coordinatie en uniforme B in NL

• LCI richlijnen
COVID 19 I

Richtlijn

coronavirus 2019 NCov novel coronavirus

□ Tyfrti

• 24 uurs consultatiefunctie

voor GGD en

ST

Signalering

• CIB responsplan
m

n «
• OMT BAO Structuur

S 22

6
2

• Publiekscommunicatie J

5 6 maart 2020
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Verloop response

Rijksi nstiw utvoor Yolksgewndheid

Miniamt van VolkgaondhrM
Wel ijnfn Sport• Lab Inf@cts va 17 1

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV
• OMT 24 januari

Advies COVID 19 groep A meldingsplicKF
Bekrachtiging casus definitie isolatie maatregelen procedure
diagnostiek communicatiebeleid

Geen entry exit screening Schiphol

Casus definitie Diagnostiek dient te wooden ingezet bij een patient met

• Koorts ten minste 3S graden Celsius en ten mmste 2 van de volgende respiratotre

verschijnselen

hoesten neusvertcoudheid keelpijn enftsf tekenen van longinifittraat

EN

■ die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terngkomst uit Wuhan’

OF

■ die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde 2019

nCoV infectie
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©
«|I»WU

0o viiU i^uiuij Jliko jlyj Ij
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Repatrieringen

it

• Repatriering Nederlanders uit

Wuhan

• Repatriering Nederlanders

Cruiseschip Westerdam

• Hotelgasten Tenerife

• Advisering ministeries VWS en

Buitenlandse zaken

Jai

• Beleid

Monitoring ipv quaraintaine

Fit to fly verklaring
Aan boord prepared HG

^Healthy Gateways

EU HEALTHY GATEWAYS JOINT ACTION

GRANT AGREEMENT NUMBER 801493

PREPAREDNESS AND ACTION AT POINTS OF ENTRY

PORTS AIRPORTS GROUND CROSSINGS

8 6 maart 2020
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Containment

beheersing verspreiding HiNL

Transmissie

samenleving
voorkomen

Specifieke
preparatie

Preparatie
gezondheids
zorg

Fase

isolatie

richtlijnen
communicatie Inf preventie
surveillance

Cl geen in

NL enkelle

Europa

Active case

finding
Bron

contactonderzoek

Publiek hygiene

Testcapaciteit
Risico

medewerkers

ZH HA ambul

C2 enkele

import
casus in NL

idem Uitwisselen

GGD capaciteit

idem

C3 idem

locale

clusters

Idem

Extra lokale

maatregelen

Stretch op GGD

capaciteit BCO

communicatie

Stretch op

curatieve zorg

zie ook M fase
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Mitigatie vertraging
transmissie

■vn j

Transmissie Specifieke

samenleving maatregelen
vertragen

Preparatie
gezondheids zorg

Fase

Stretch GGD z n uitwissek

communicatie capaciteit tus

Surveillance regio s

LokaleMl mens op

mens tranmissie maatregelen
gemist Epi
link

M2 lokale

clusters

idem Stretch GGD Stretch zorg

uitwisselen ce

tussen regio s

triage

isolatiecap
Extra opna

capaciteit

Zorg buitei

Middelen I

Uitval med

lokale moni

coordinate

Idem

OMTM3 regionale
clusters ver

schil binnen NL

Idem Idem

Testbeleid 28 2

M4 grootscha
lige transmissie

in heel NL

idem Idem

Testbeleid

10
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Situatie Nederland

• 27 2 Eerste patient in NL

• 5 3 38 casussen bevestigd
• Bron 43 casussen 11 contact 21 Italie 3 buitenland overig 8 nog

onbekend

Epi—link of gesequenced Erasmus

Epidemiologisch Gesequenced

Mogelijke Bron Huidige lokatie

□ Contact ■ Frankrijk n Tenerife □ Onbekende link o Ziekenhuis GGD locatien Italie □ Duitsland a Thuis

SS0 SSH0ieB0S©0BB@0eBSBB

RBQ0BEIE]□3EDE3Q

G3 □3

11 6 maart 2020
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j Epidemiologie
van COVID 19

■

10 2e

10 2e

V

RIVM 5 maart 2020
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1
DrVottsgMDndheid

COVID 19 | overzicht

0

• Wat is het
• Corona Virus Disease 2019

m• De oorzaak
• nieuw Coronavirus SARS CoV 2

• De symptomen
• incubatietijd 6 dagen range 2 12 dagen
• hoesten en griepachtig ziektebeeld | lagere luchtwegen
• shocklong ARDS in 5 20 opgenomen patienten

• Hoe verspreidt het virus
• druppel en contact fecalien aerosol genererendle procedures op 1C
• onzekerheid over verspreiding vanuit pre en asymptomatische contacten
• R0 ~2 verdubbelingstijd ~5 6 dagen serieel interval ~4 5 dagen

• Preventie en behandeling
• handen wassen

• hygienische maatregelen gericht tegen druppel en contactinfectie
• handalcohol | ziekenhuis onderdruk isolatie kamer oogbescherming

100 nm

Backer et al Eurosurveillance 2020

n
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Wereldwiide aantal eemelde eevallen in 2020
160G0

i

December 31 2019
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B 113 counties in 20 pro iiu es
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Aantal gemelde gevallen buiten China
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Aantal Coronavirus COVID 19 meldingen
Per gemeente waarde patient woont peildatum 4 maart2020
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COVID IO — beschrijving patienten in China tot 11 februari jl
Wuhan A |90 99 | Hubei B China C

The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel

Coronavirus Diseases COVID 19 — China 202070 79

60 69

¥ The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Teame

o
50 59

40 49 15816 iant

0
O nm 8630 39 90 89

20 29

10 19 | aw

0 9 j 0 3

M F Ratio 1 01 1

4 7 Atischl«

l»

1 06 1 1 01 1

51 years 1 day 105 yearsAverage age 56 years 1day 101 years 53 years 1 day 105 years

13 8 ernstig
72 314 patienten

• 80 milde ziekte

• 90 bij volwassen 30 79 jr
• 50 50 jr
• genderneutraal

80 9 mild

Hoeveel te weinig ziek

om te voldoen aan casus definitie• 2 3 sterfte op 11 feb
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Werkelijke sterfte nog onbekend nu geschat 0 5 1

patienten overladen

Age years
wereldwijd

Hubei

Rest China

3 493 103 3 202
D 9 416 0 9

549 1 2

3 619 8 1

7 600 17 0

8 571 192

10 008 22 4

8 583 19 2

3 918 8 8

1 408 3 2

4 367 332 2871 10 19 1 0 1

7 0 7

18 18

38 3 7

130 12 7

309 30 2

312 30 5

208 20 3

0 2

20 29 0 20 913 090 113

30 39 0 2

Rest Wereld 1 712 668 214
40 49 0 4

2 5Europa 3 302 84 50 59 1 3

60 69 3 6

70 79 8 0

80 14 8Comorbid condrhon

Hypertension

Diabetes

Cardiovascular disease

Chronic respiratory disease

Cancer any

None

Missing

2 683 12 8

1 102 5 3

873 4 2

511 2 4

107 0 5

15 536 74 0

23 690 53 0

161 39 7

80 19 7

92 22 7

32 7 9

6 15

133 32 8

617 60 3

6 0

7 3

10 5

6 3

The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel

Coronavirus Diseases COVID 19 — China 2020
56

0 9

The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team
2 6
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The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel

Coronavirus Diseases COVID 19 — China 2020
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Nowcasting
Real time assessment van huidige stand infecties

gecorrigeerd voor onderrapportage

| Reported Not yet reported Future

jlu■ Jd
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Nowcasting
Real time assessment van huidige stand infecties

gecorrigeerd voor onderrapportage

• Daarvoor is het belangrijk goede informatie te hebben over

• Incubatietijd
• Latente periode
• Infectieuze periode
• Symptomen
• Vertragingen infectie ziekte rapportage hersteld overladen

• Reproductienummer aantal secundaire infecties per patient
| Reported [J~] Not yet reported j_|

■
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1
DrVottsgMDndheid

Besmettelijkheid en overdracht

Het basis reproductief nummer R0r het gemiddeld aantal

individuen dat direct geinfecteerd wordt door een ander individu

gedurende zijn infectieuze periode

waarschijnlijkheid van overdracht per contact

duurvan besmettelijkheidp
• C • dRo R0 1

t
O

Ocontacten per eenheid tijd
o

De infectie zal verdwijnen als

endemisch stabiel als R0 1

epidemisch uitbraak als R0 1

Ro 1
Ro 1

6 o
o oRo 1
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1
DrVottsgMDndheid

Besmettelijkheid en overdracht

bron wegnemen

opsporing

hygiene
handschoenen en mondkapjes
sociale afstand

profylaxe
vaccinatie

herkenning

toegang tot zorg

isolatie

behandeling

compliance

waarschijnlijkheid van overdracht per contact

duurvan besmettelijkheidR0 p
• C • d

t
o

ocontacten per eenheid tijd
o

sociale afstand

isolatie cq quarantaine

voorlichting

beroepsverbod
6 o

o o
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Centrum Epidemiologie
en Surveillance van

Infectieziekten EPI• Modellering
• Kengetallen bijv incubatietijd verdubbelingstijd
• Nowcasting
• Forecasting bijv met en zonder effecten van maatregelen

• Geintensiveerde surveillance Cib inspanning
• Wettelijke meldingen verdachte en bevestigde casussen

• NIVEL griepsurveillance IDS test monsters op SARS CoV 2

• Sterftemonitoring
• Monitoring contacten

• Virologische surveillance aantallen tests en positieve uitslagen
• Consumentenpanel NIVEL griepachtige klachten huisartsenbezoek perceptie
• Citizen science

• Onderzoek
• Uitbraakonderzoek

• Evaluatie effecten interventies aanpassing beleid
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Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten

Ip

advies VWS
informatie ♦

Gezondheidsraad
wetenschappelijke

publicities

informatie voor

professionals1 0 signalering
trends en uitbraken IU intcrnationald

^ ^ samenwerking^B
V fg^nalysesr eva|uatie

■|U^Jpidediiologis^™^^^P|k lnnovBt c

publieksinformatie ultbraak

onderzoek

P
r

j
«

infectieziekten

f surveillance T

CBS

ziekenhuizer

verpleeghuizen
huisartsen

GGD

medisch microbiologische laboratory
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Containment en Mitigatie maatregelen

O Delay epidemic

© Reduce height
of epidemic peak

v i
t Number

of infections

Time since first case

Source Centres for Disease Control and Prevention
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Mogelijke maatregelen

2 Social

distancing
measures

1 Personal

protective
measures

4 Travel

related

measures

3

Environmental

controls

Hand hygiene

Respiratory

etiquette

Facemasks

Isolation of ill

Quarantine of

exposed

School closures

Surface cleaning

Ventilation

Travel advice

Border

closures

Entry and exit

screening

Domestic

travel

restrictions

Workplace
measures

Respirators

Other PPE Mass gathering
measures

tv

Individual Population
V
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® c
COVID 19 Scenario s

Ongoing containment

Increase in number of cases without known epi link to affected

area s or to imported cases

t
Sustained but sporadic community spread

Outbreaks reported simultaneously in various regions in Europe

4 t
Widespread sustained transmission with pressure on healthcare system

Decreased workforce in healthcare due to force of infection

Widespread sustained transmission with healthcare systems that are una^Te
to cope
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XTo undertake an initial rapid assessment of the

epidemiological clinical and virological features of the earliest

cases in particular estimate to estimate key parameters such

as infection severity and transmissibility in range of settings

^ c

Special studies World Health

Organization
Europe

• First Few Hundred case and contact protocol
• House hold transmission for nCoV

• Risk factors for HCW nCoV infection
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Disease Natural History

Time

^

Infectious PeriodLatent Period
■

Incubation Period
M

Symptomatic
\ ^V

Clinical OnsetInfection or

Exposure

Recovery
Or Death
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Verkenning COVID 19

De consequenties van de Corona epidemie zijn overal zichtbaar Gelukkig zijn er diverse organisatie

bezig om deze effecten in kaart te brengen Zo modelleert het RIVM verschillende

verspreidingsscenario s om de specifieke zorgcapaciteit beter in te kunnen schatten en heeft het

CPB verschillende scenario s gepresenteerd die mogelijk economische effecten beschrijven De vraag

is wat deze epidemie betekent voor gezondheid en zorg VGZ in brede zin nu en in de toekomst en

hoe we in de toekomst beter voorbereid zouden kunnen zijn op een dergelijke wereldwijde

gebeurtenis Dit zijn vragen die sterke raken aan studies die het RIVM uitvoert bijvoorbeeld de

Volksgezondheid Toekomst Verkenning Ook in de VTV wordt een brede inschatting gemaakt van de

relevante maatschappelijke ontwikkelingen hoe deze volksgezondheid en zorg kunnen befnvloeden

en wat handelingsopties zijn om hier beter op in te spelen Deze vraagstellingen en methodiek

kunnen ook behulpzaam zijn om verkenning van COID 19 te doen

Wat zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de uitbraak van de coronapandemie en hoe

hebben zij de uitbraak beinvloed

Hierbij gaat het om ontwikkelingen in de zogenoemde DESTEP factoren Demografie Economie

Sociaal cultureel Technologie Ecologie en Politiek institutioneel Deze ontwikkelingen spelen op

mondiale Europese als nationale schaal Hierbij spelen bijvoorbeeld toegenomen internationale

mobiliteit sterke onderlinge economische verbondenheid de rol van instituties en ook gedrag een

belangrijke rol

Wat zijn de verwachte directe en indirecte gevolgen van deze pandemie voor VGZ Over de directe

gevolgen worden we dagelijks geinformeerd met nieuwe vastgestelde besmettingen en het aantal

mensen dat overleden is Dit is echter nog niet het volledige beeld Het ontbreekt aan VGZ

indicatoren die vaker gebruikt worden zoals bijvoorbeeld de ziektelast gerelateerd aan COVID 19

die het beter mogelijk maakt corona in perspectief te plaatsen Ook effecten op andere

gezondheidsuitkomsten ontbreken zoals de mentale gezondheid Hierbij is ook duidelijk dat het

langere termijn toekomstperspectief ontbreekt waarbij de gezondheidseffecten van een slechter

sociaaleconomische situatie ook substantieel kunnen zijn Ook de regionale spreiding zou een

belangrijke facet kunnen zijn Gezien de onzekerheid zowel wat betreft de vraag hoe lang de

epidemie aanhoudt als ook wat betreft de mogelijk effecten zouden hiervoor ook meerdere

scenario s ontwikkeld moeten worden

De derde vraag is dan hoe we met het invullen van deze twee vraagstellingen beter voorbereid zijn

en beter kunnen anticiperen om mogelijke toekomstige uitbraken Waarzitten de bottlenecks in het

systeem en waar doen zich kwetsbaarheden voor die wellicht versterkt kunnen worden

Vervolg stappen

In kaart brengen DESTEP factoren aftappen van verschillende projecten zoals nationaal

veiligheidsprofiel VTV

Inschattingen maken van directe en indirecte effecten op VGZ gebruikmakend van het VTV model
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Raden van Bestuur van a lie ziekenhuizenAan

Datum 22 maart 2020

Bet reft verzoek registratie i v m COVID 19 epidemie in NICE en LNAZ

Geachte Raad van bestuur

Met deze brief verzoek ik u om vanaf heden deel te nemen aan de verbeterde gegevensverzameling

omtrent beddencapaciteit en 1C en beademings capaciteit voor patienten met COVID 19 in de

landelijke registraties van NICEen LNAZ

Zonder actuele en volledige informatie is het niet mogelijk om goed geinformeerd extra maatregelen

te kunnen nemen of op te heffen in de COVID 19 epidemie Voor continuiteit van de zorg in uw

ziekenhuizen en voor mijn beslissingen over maatregelen ter bestrijding van het virus zijn dezecijfers

van cruciaal belang

Onder afstemming met de beroepsverenigingen NVIC NVZ Nictiz en NVALT hebben Amsterdam

UMC NICE het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ en het RIVM hard gewerkt aan het

optimaliseren van gegevensverzamelingen met betrekking tot de COVID 19 epidemie Het betreft

een beperkte uitbreiding van Nationale Intensive Care Evaluatie NICE registratie en de registratie

van beddenbezetting in het LNAZ systeem Beide registraties zijn op 22 maart al aangepast en on-

line opengesteld

De uitbreiding bestaat uit het volgende Aan de NICE registratie is een module toegevoegd waarmee

ookeen beknopte set gegevens van COVID 19 patienten op de verpleegafdelingen verzameld wordt

Deze extra gegevens moeten door anderen dan de intensivisten en IC zorgpersoneel ingevuld

worden Deze mensen krijgen dus ook toegang tot de NICE module In de LNAZ module is de

registratie van het soort bedden uitgebreid In de bijlage worden deze uitbreidingen meer precies

toegelicht en de beschikbare helpdesks aangegeven

Om de intensivisten niet meerte belasten dan nu al het geval is verzoek ik u personele capaciteit

toe te voegen voor de administratie van de bezetting van de verpleegafdelingen

In het belang van de gehele ziekenhuiszorg wil ik u vriendelijk doch met klem verzoeken om hieraan

mee te werken Dit doet u door de gegevens dagelijks meermaals zo goed en volledig mogelijk te

blijven registreren in NICEen LNAZ

Veel dank voor uw medewerking en ik wens u in de komende tijd kracht en moed toe

Hoogachtend

de minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport

Hugo de Jonge

Bijlage instructies registraties NICE en LNZA
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Raden van Bestuur van a lie ziekenhuizenAan

Datum 22 maart 2020

Bet reft verzoek registratie i v m COVID 19 epidemie in NICE en LNAZ

Geachte Raad van bestuur

Met deze brief verzoek ik u om vanaf heden deel te nemen aan de verbeterde gegevensverzameling

omtrent beddencapaciteit en 1C en beademings capaciteit voor patienten met COVID 19 in de

landelijke registraties van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie NICE en het Landelijk

Netwerk Acute Zorg LNAZ

Zonder actuele en volledige informatie is het niet mogelijk om goed geinformeerd extra maatregelen

te kunnen nemen of op te heffen in de COVID 19 epidemie Voor continuiteit van de zorg in uw

ziekenhuizen en voor mijn beslissingen over maatregelen ter bestrijding van het virus zijn dezecijfers

van cruciaal belang

Onder afstemming met de beroepsverenigingen NVIC NVZ Nictiz en NVALT hebben Amsterdam

UMC Erasmus MC NICE LNAZ en het RIVM hard gewerkt aan het optimaliseren van

gegevensverzamelingen met betrekking tot de COVID 19 epidemie Het betreft een beperkte

uitbreiding van NICE registratie en de registratie van beddenbezetting in het LNAZ systeem Beide

registraties zijn op 22 maart al aangepast en on line opengesteld

De uitbreiding bestaat uit het volgende Aan de NICE registratie is een module toegevoegd waarmee

ookeen beknopte set gegevens van COVID 19 patienten op de verpleegafdelingen verzameld wordt

Deze extra gegevens moeten door anderen dan de intensivisten en IC zorgpersoneel ingevuld

worden Deze mensen krijgen dus ook toegang tot de NICE module In de LNAZ module is de

registratie van het soort bedden uitgebreid In de bijlage worden deze uitbreidingen meer precies

toegelicht en de beschikbare helpdesks aangegeven

Om de intensivisten niet meerte belasten dan nu al het geval is verzoek ik u personele capaciteit

toe te voegen voor de administratie van de bezetting van de verpleegafdelingen

In het belang van de gehele ziekenhuiszorg wil ik u vriendelijk doch met klem verzoeken om hieraan

mee te werken Dit doet u door de gegevens dagelijks meermaals zo goed en volledig mogelijk te

blijven registreren in NICEen LNAZ

Veel dank voor uw medewerking en ik wens u in de komende tijd kracht en moed toe

Hoogachtend

de minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport

Hugo de Jonge

Bijlage instructies registraties NICE en LNZA
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EBB
EBJEH CORONAVIRUS

Update 6 maart 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken random het coronavirus Deze kunt u

desgewenst ook doorsturen In de update vindt u deze keer informatie over de jongste
nieuwsberichten informatie aan de Kamer aanbod KNMG samenwerking met ROAZ

rectificatie brief NAW gegevens de situatierapportage beschikbaarheid GGD voor

intercollegiaal overleg

Actualiteit

Vandaag werd bekend dat een 86 jarige man die

opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam

met COVID 19 vandaag overleden De besmettingsbron
van deze patient is tot nu toe onbekend Dit is de eerste

patient in Nederland die is overleden aan de gevolgen
van een infectie met het nieuwe coronavirus Minister

Bruins heeft de Tweede Kamer hierover geinformeerd

middels een brief

Antwoorden van minister Bruins op de Kamervragen

over het bericht Vindicat met 900 leden op

wintersport naar Italie ondanks coronavirus’

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vraaen

over historische rechten op slots in relatie tot het

coronavirus

Minister Bruins stuurt een brief naar de Tweede Kamer

over een nieuwe aanwijzing voorinwoners Noord

Brabantin verband met COVID 19

Vandaag werd ook bekend dat er 46 nieuwe

besmettingen zijn Dit brengt het totaal aantal

besmettingen op 128 Van de 128 gevallen zijn 101

patienten in het buitenland besmet geraakt of gaat het

om contacten van patienten bij wie het virus al was

vastgesteld Van de nieuwe patienten zijn vijf personen

opgenomen in het ziekenhuis De overige nieuwe

patienten zitten in thuisisolatie

Aanbod KNMG

Als GGD’en externe menskracht willen inzetten biedt

KNMG aan om hiervoorde nieuwsbrief van de KNMG in

te zetten Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan medisch

studenten en artsen in Nederland Als u van dit aanbod

gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met^Q
^^via ltiiiMgBiajaadahor nl Wij dragen dan zorg voor

de afstemming met de KNMG

Nieuwe aanwijzing inwoners Noord Brabant

Vanavond bracht het RIVM een nieuwe aanwijzing voor

de inwoners naar buiten In de volgende update zullen

we daar verder op ingaan Voor nu vindt u online de

volgende informatie

• nieuwsbericht RIVM

• aanaeoast advies zoraoersoneel

• vraaen en antwoorden over Brabant rivm

• Vraaen en antwoorden over Brabant Rijksoverheid
De maatregelen in Noord Brabant zijn in elk geval van

kracht totdat de uitslagen van het onderzoek door RIVM

bekend zijn Dan voIgt er wanneer nodig een nieuw

advies

Samenwerking met ROAZ

Naar aanleiding van de recente brief van de minister van

VWS aan de Tweede Kamer van 2 maart jl vragen wij uw

bijzondere aandacht en tevens de inzet van uw GHOR

bureau voor het volgende
Bij de verdere voorbereidingen om verspreiding van

COVID 19 in Nederland zo goed mogelijk op te kunnen

vangen dienen de veiligheidsregio s samen te werken

met de 11 regionale overleggen acute zorg ROAZ De

DPG en zijn door de minister in genoemde brief

gevraagd om daarbij zorg te dragen voor de

afstemming tussen de Veiligheidsregio en de zorgsector

“De DPG en coordineren en zorgen voor integratie van

de regionale grieppandemiedraaiboeken vanuit

infectieziektebestrijding van GGD GHOR in de

crisisplannen van de veiligheidsregio lij zorgen daf dit

wordt besproken met de deelnemers van de ROAZ’en en

de veiligheidsregio’s

Informatie uit de Tweede Kamer

• Kamerbrief waarin minister Bruins de Tweede Kamer

informeert over het overlijden van een patient in

Nederland met Covid 19
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Doel is ervoor te zorgen dat iedereen klaar is om de

grieppandemie draaiboeken in werking te laten treden

De voorzitter von het ROAZ heeft een coordinerende rol

bijde afstemming van maatregelen in de zorgsecfor

Bericht aan de Veiligheidsregio

Wanneer u contact heeft met uw Veiligheidsregio over

het nieuwe coronavirus COVID 19 bent u wellicht

geholpen met de volgende basisinformatie voorin uw

berichtWij attenderen u dan ook op het starten van uw

afstemming op het crisisplan van uw Veiligheidsregio
Van belong daarbij is dat het onderdeel van het

crisisplan dat betrekking heeft op de bestrijding van een

nieuw subtype humaan influenzavirus het regionale

grieppandemiedraaiboek GGD GHOR tevens wordt

afgestemd op het ROAZ griepplan in naamvoering ook

plan voor regionale continuiteit acute zorg genoemd

Met name is dit relevant voor de aansluiting van het

crisisplan op de rode fase uit de ROAZ griepplannen zie

schema in deze memo en het daarmee voorkomen

van overlap Met de geboden afstemming tussen de

planvormen van de VR GGD GHOR en van het ROAZ

moet de aansluiting worden geborgd op het crisisplan

van de Veiligheidsregio

Geachte voorzitter

In aanvulling op het situatierapport dat vandaag door

het ministerie van VWS aan u is verstuurd informeer ik u

over de laatste ontwikkelingen omtrent het SARS Cov 2

virus

Bij de verdere voorbereidingen om verspreiding van het

virus in Nederland zo goed mogelijk op te kunnen

vangen dienen de veiligheidsregio s samen te werken

met de 11 regionale overleggen acute zorg ROAZ De

DPG en zijn door de minister gevraagd om daarbij zorg

te dragen voor de afstemming tussen de Veiligheidsregio
en de zorgsector Dit betreft enerzijds de samenwerking

tussen zorgverleners bij de verdeling van schaarse

persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners
en anderzijds de afstemming rondom de planvormen

Deze actie kan tegelijk vanuit uw organisatie worden

benut om het grieppandemiedraaiboek GGD GHOR

waar nodig te actualiseren

Zowel de grieppandemieplannen van de

veiligheidsregio s als de griepplannen van de ROAZ

moeten worden opgenomen in het crisisplan van de VR De inzet voor de beperking van de verspreiding van het

virus legt een groot beslag op de beschikbare

persoonlijke beschermingsmiddelen PBM voor

zorgverleners In de brief aan de Tweede Kamer van 2

maart 2020 heeft de Minister aandacht gevraagd voor

de snelle groei van de vraag naar PBM en de spanning

die wordt gevoeld bij de aanschaf van deze middelen

In overleg met de deelnemers van het ROAZ breng ik in

beeld hoe het staat met de beschikbaarheid van

beschermingsmiddelen in de regio en ontwikkel een

gezamenlijk plan hoe om te gaan met eventuele

tekorten in de regio Dit houdt onder andere in dat een

distributieplan wordt gemaakt en logistiek georganiseerd

Rectificatie brief NAW gegevens

In de corona update van woensdag 4 maart vond u een

handreiking voor het verstrekken van NAW gegevens bij

thuisquarantaine Deze is aangepast Wilt u de vorige

versie verwijderen en in plaats daarvan deze nieuwe

handreiking gebruiken

Brief GHOR hoofden over PBM

Alle DPG en hebben onlangs een mail ontvangen over

de inventarisatie en herverdeling PBM Deze e mail is nu

ook in iets aanaepaste vorm naar de GHOR hoofden

gesfuurd
De koepel GGD GHOR Nederland kan bij de ontwikkeling

van het gezamenlijk plan en mijn coordinatie

ondersteuning verlenen Zo wordt op landelijk niveau een

voorraad georganiseerd en samenwerking gezocht met

leveranciers

Beschikbaarheid GGD voor intercollegiaal overleg

Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV komen

signalen binnen van huisartsen die hun regionale GGD

moeizaam of niet kunnen bereiken De LHV vraagt bij de

GGD en aandacht voor de bereikbaarheid ten behoeve

van intercollegiaal overleg en het specifieke

telefoonnummer tussen huisarts en GGD via de

regionale berichten aan huisartsen te communiceren

In overleg met het ROAZ coordineer ik tevens dat er

afstemming plaatsvindt tussen de planvormen van de

veiligheidsregio GGD GHOR en van het ROAZ Doel is

ervoor te zorgen dat iedereen klaar is om de

grieppandemie draaiboeken in werking te laten treden

Vandaag kwamen inhoudelijk deskundigen in het

Outbreak Management Team OMT bij het RIVM bijeen

Hier voIgt op aanstaande maandag wederom een BAO

Situatierapportage

Via deze link vindt u de laatste situatierapportage Deze

heeft uw Veiligheidsregio ook ontvangen en u kunt deze

gebruiken om uw Veiligheidsregio verder te adviseren

over wat er speelt in uw regio

BBS
BBBB
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De minister van VWS neemt op basis van het BAO advies

een besluit over de noodzakelijke aanvullende

bestrijdingsmaatregelen Overde uitkomsten daarvanzal

ik u informeren

[Regio specifieke informatie]

Weekend

De eerstvolgende update voor DPG’en over corona

verschijnt op maandag Mocht erin de tussentijd iets

gebeuren dat het noodzakelijk maakt dat er een

tussentijdse update is dan zorgen we daarvoor

Deze update ontvangt u twee keer per week bij uw DPG

mail Mocht de situatie vragen om een frequentere

verspreiding dan ontvangt u een extra DPG mail met

daarin deze update
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EBB
EBJEH CORONAVIRUS

Update 5 maart 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken random het coronavirus Deze kunt u

desgewenst ook doorsturen In de update vindt u deze keer informatie over de jongste
nieuwsberichten informatie uit de Tweede Kamer brief persoonlijke beschermingsmiddelen
corona informatie op GGD GHOR Kennisnet en de informatie die de DPG en ter inspiratie met

elkaar delen

Actualiteit

Vandaag werd bekend gemaakt dat er 44 nieuwe

besmettingen zijn Dit brengt het totaal aantal

besmettingen op 82 Hiervan zijn 69 patienten in het

buitenland besmet geraakt of zijn contacten van

bevestigde patienten Van de nieuwe patienten zijn
twee personen opgenomen in het ziekenhuis De overige
nieuwe patienten zitten in thuisisolatie

Corona informatie beschikbaar op GGD GHOR Kennisnet

In het overleg van maandag 2 maart is afgesproken dat

de informatie die gedeeld is via de corona update en de

bijbehorende documenten beschikbaar worden

gemaakt via de besloten groep op GGD GHOR

Kennisnet De dagelijkse updates zijn inmiddels

toegevoegd en de documenten worden up to date

gehouden De DPG en die nog geen lid waren van deze

groep zijn uitgenodigd om wel lid te worden Mocht u

hierover vragen hebben dan kunt u deze stellen aan

^aadahor nl

Eind van vanmiddag hebben wij vernomen dat er een

ingelast BAO is op maandag 9 maart

hierbij in ieder geval aanwezig zijn

zal10 2e

via10 2e

Informatie uit de Tweede Kamer

• Beantwoording Kamervraaen over het bericht dat
‘

Frankrijk beslag laat leggen op de voorraden en

productie van mondkapjes
• Beantwoording Kamervraaen over het coronavirus

COVID 19 dat nu in Gangelt is vastgesteld

Ter inspiratie

Veel GGD’en zijn bezig met het coronavirus en dat

betekent dat er ook producten worden ontwikkeld die

hiermee te maken hebben Graag delen we deze ter

informatie en inspiratie

• GGD IJselland maakt regelmatig een bestuurliik

weekbericht over het coronavirus bestemd voor

Leden AB Veiligheidsregio en AB GGD
• GGD regio Utrecht maakte een schema van de

staopen van onderzoek en bekendmakina

coronavirus

Vandaag werd er gedebatteerd in de Kamer over

Corona

• Debat over de ontwikkelingen random het

coronavirus

• Daarnaast werd er een motie inaediend over de

GGD capaciteit Overigens zijn er ook andere organisaties dan GGD’en

die informatie verspreiden over het coronavirus Wij
kiezen ervoor deze informatie niet te verspreiden en ons

te houden bij de online dus meesf actuelej en

geverifieerde informatie van de officiele

informatiekanalen van RIVM en Rijksoverheid

Brief persoonlijke beschermingsmiddelen

In de brief aan de Tweede Kamer van 2 maart 2020 heeft

de Minister aandacht gevraagd voor de snelle groei van

de vraag naar PBM en de spanning die wordt gevoeld bij

de aanschaf van deze middelen Aan de DPG is

gevraagd met de deelnemers van het ROAZ te

inventariseren hoe het staat met de beschikbaarheid van

die PBM en testkits Deze voorbeeldbrief komt u wellicht

van pas bij het benaderen van de voorzitter van de

ROAZ in uw regio

Deze update ontvangt u twee keer per week bij uw DPG

mail Mocht de situatie vragen om een frequentere

verspreiding dan ontvangt u een extra DPG mail met

daarin deze update
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To irivm nl]1Q 2e

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Wed 3 25 2020 1 21 55 PM

FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Wed 3 25 2020 1 21 55 PM

Ter info dit is de laatste lab inf@ct

Van Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33 ^@nieuwsbrieven rivm nl

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 18 22

Aan

Onderwerp Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

rc rivm nl10 £2e10 2e

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd jjj@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voorhet inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding
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Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio’s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavims fCOVID 1911 RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwerking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continuiteit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten
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Verschillende laboratory doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau

RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostica Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voor test over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart 2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maar hebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilaae Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19
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In voorbereiding

• Hergebmik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voor zwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casul stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 j

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

I0| 2e

tel 01010 2e

10 28 ]I0 2e buiten kantooruren 01

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs [Clb RIVM | Clb RIVM |
| GGD Gelderland Midden^^^

[Clb RIVM

Clb RIVM10X28 10 26 10 2e

Clb RIVM 10 2e 10 2e10 2e

Clb RIVM | Erasmus MC |
Clb RIVM

10 2e 10 2e10 2e

10 2e Clb RIVM Clb RIVM10 128 10X28
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Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel
bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

privm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

U ontvangtdeze e mail op het mailadres 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |§ rivm nl]10 2e 10 2e

From RIVM Lab lnfact

Sent Thur 3 26 2020 9 34 15 AM

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 35 04 AMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

tel 030^^^^Jiook buiten kantooruren bereikbaar

tel 030 j

t0 2e

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2«10 2e

tel 01010 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVM |U clb RIVM i

Clb RIVM ■

Auteurs Clb RIVM«10 2e10 2e

Clb RIVM | 10 2e | GGD GelderlancJ

Clb RIVM

10 2e 10 2e

Midden 10 2e 10 2e 10 2e
1

10 2« Clb RIVM J Clb RIVM

|{Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e10 2e

10 2e10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

rajrivm nl10 2e
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To

From

Sent

Subject
Received

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 06 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de 1C dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de 1C opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice nI i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

tel 030 110 2e 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e 10 2etel 030J

10 2e tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^|10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alcsemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Clb RIVMAuteurs Clb RIVM10 2e 10 2e

10 2e ^ Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

BBS Clb RIVM Clb RIVM 10 2e10 2e 10 2e
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GGD Gelderland Midden^^flClb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e

Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^KfjS£H^H§^ivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 3 rivm nl]
From Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Sent Fri 3 20 2020 3 21 43 PM

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 23 23 PM

10 2e 10X2S

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stlek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e tel 030 10 2e

10 2e tel 010

10 2e10 2e buiten kantooruren 010

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM |
| LCHV Clb RIVM I

Clb RIVM10 2e10 2e 10 2e

10 2e | Clb RIVM 10 2e U0 2e

10 2e 10 2e I ClbD 1t» 2e I0 2e

RIVM Clb RIVM Clb RIVM Clb RIVM10| 2em 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 01 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM

ook bulten kantoomren bereikbaar

look buiten kantoomren bereikbaar

10 2»

i0 2etel10 2e

tel10 2e 10 126

10 2e10 2e
i

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM GGD Hart10 2e10 2610 2S

voor Brabant RAC |
Clb RIVM |

| Clb RIVM |

| Clb RIVM ^
GGD Gelderland Midderja | |^^^^^^| Clb RIVM

Erasmus MC1° 2e

10 2e

10 2e

Clb RIVM10 2e 10 2e10 2e

Clb RIVM 10 2e
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Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

101 26 |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To irivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Fri 3 13 2020 6 08 17 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 29

Fri 3 13 2020 6 09 11 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 29

13 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 28 van donderdag 12 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Testbeleid buiten het ziekenhuis

• Bron en contactopsporing

• Advies beletd COVID 19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

• Gebruik PCR test voor enkel target E gen

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal Datienten
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Volgens de update van 13 maart 14 00 ziin ernu 804 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn er 190 meerdan gisteren Erzijn 10 patienten overleden

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

afgestemd met NHG en LHV

Welke patienten zijn verdacht voor COVID 19

Patienten met koorts 38 graden EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID 19

Deze patienten moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn Zij hoeven in

principe NIET getest te worden ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn

geweest Ook hoeven zij niet gemeld te worden in Osiris

Testbeleid

Alleen patienten die verdacht zijn voor COVID 19 en een verhoogd risico hebben op ernstig

verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling Dit zijn

Ouderen 70 jaar

Patienten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie

Ernstig zieke patienten met luchtwegklachten en opname indicatie kunnen in principe in het

ziekenhuis getest worden

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een

indicatie is om te testen De huisarts doet de triage op grand van zijn kennis van de medische

situatie van de patient Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te

worden erhoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling Bij

een patient in een zorginstelliing kan overlegd worden met de GGD

Uitvoering van de testen

De huisarts overlegt met de GGD over de afname van de monsters behalve als hier in de regio

andere afepraken over zijn gemaakt GGD en wordt gevraagd om de diagnostiek in te zenden

naar hun lokale opschalingslaboratorium

Bron en contactopsporing

Erzijn verschillen in de incidentie van COVID 19 in verschillende delen van Nederland Daarom

is er wat betreft bron en contactopsporing ruimte voor lokaal beleid Daar waar mogelijk is het

nog steeds van belang om na te gaan waar de patient de infectie heeft opgelopen en kan extra

aandacht worden besteed aan het voorlichten van contacten

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patient
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gedurende de incubatietijd dus 14 dagen zoveel mogelijk thuis bljjven en sociale contacten

vermijden Zij ontvangen een informatiebrief en hoeven niet meer actief gemonitord te worden

Overige contacten van een bevestigde patient worden gei nformeerd en ontvangen een

informatiebrief Zij dienen net als andere Nederlanders thuis te blijven als zij klachten

ontwikkelen van neusverkoudheid of hoesten of koorts

Rondom verdachte patienten waarbij geen labonderzoek wordt gedaan wordt ook geen

contactonderzoek gedaan Zij hoeven ook niet gemeld te worden Huisgenoten van deze

patienten moeten net als andere Nederlanders thuisblijven als zij klachten ontwikkelen van

neusverkoudheid hoesten of koorts

Advies voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Verenso heeft een fbehandehadvies gepubliceerd voor specialisten ouderengeneeskunde in

verpleeghuizen woonzorgcentra en kleinschalige voorzieningen

In dit advies staat beschreven hoe specialisten ouderengeneeskunde zich moeten voorbereiden

op een COVID 19 uitbraak bij welke clienten diagnostiek overwogen moet worden en wat het

beleid is bij patienten met klachten Regionale afstemming over de mogelijkheden voor het

verrichten van diagnostiek door de specialist ouderengeneeskunde verdient mogelijk nog

aandacht

Gebruik PCR test voor enkel target E gen

De tot nu toe gebmikte PCR testen voor SARS CoV 2 zijn gericht op twee targets het E gen en

het RdRP gen Met de ervaring die tot nu toe is opgedaan kan worden overwogen enkel voor het

E gen te testen De amplificatiecurve dient goed te worden beoordeeld zeker bij een Ct van

30 Is de curve atwijkend onbetrouwbaar moeilijk te interpreteren of is er sprake van een

epidemiologisch onverwachte positieve uitslag bijv het eerste geval op een van de Caribische

eilanden dan is confirmatie nodig Afhankelijk van de gevoeligheid van de lokale implementatie

kan dat met de RdRP gen PCR door hertesten van hetzelfde monster of door de patient

opnieuw te bemonsteren Tevens dient men nog steeds bedacht te zijn op fout positieve

signalen door primers en probe die mogelijk gecontamineerd zijn met synthetische E gen

runcontrole Een uitvoerige ingangscontrole blijft dan ook cruciaal Deze boodschap met

uitgebreidere onderbouwing zal ook aan alle SARS CoV 2 testlabs gecommuniceerd worden en

zal worden opgenomen in de diagnostiekbijlage bij de LCI richtlijn

In voorbereiding

Herziening LCI richtlijn COVID 19 compleet met nieuwe informatiebrieven
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Preventie adviezen voor personen met een vertioogd risico op ernstig beloop van COVID 19

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030^^^^B ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM 10 2etel ook buiten kantoomren bereikbaar10 2e

tel10 2e

10 2e ]

10 2e}

buiten kantooruren 01010 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

| Clb RIVM J
^ Erasmus MC

J Clb RIVM

■ GGD Hart voor

Auteurs | Clb RIVM

| Clb RIVM
—

Clb RIVM

Clb RIVM

J Cib RIVM

| Clb RIVM H

10 2e I0 2s 1Q 2e

10 2e1 ° 2e

Erasmus MC

| Clb RIVM

10 2e 10 2e 10} 2e

10 2e 10 2e10 2e



376525

GGD Gelderland Midderr^^iBrabant RAC Clb RIVM10 2e10 2e

Clb RIVMI0 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres ^KfjS£H^H§^ivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 28

Thur 3 12 2020 4 41 50 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 12 2020 4 40 59 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 28

12 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Mitigatie

• Maatregelen gericht op het algemene publiek

• Maatregelen voorzorgmedewerkers

• Testbeleid patienten bulten hetziekenhuis

• Bron en contactopsporing

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 12 maart 14 00 zijn er nu 614 personen bekend zie RIVM websitel met

een bevestigde infectie dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren Erzijn 5 patienten overleden

Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patienten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in

Oostenrijk Vanwege de snelle toename van bet aantal patienten met COVID 19 zowel in

Nederland als elders in Europa en het feit dat van steeds meer patienten de bron niette

herleiden is wordt het beleid gewijzigd we gaan overnaar de mitigatiefase

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare

personen met een hoog risico op ernstig verloop van COVID 19 en het in stand houden van de

gezondheidszorg De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke

patienten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven

gaan

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID 19 zoveel mogelijk te beperken gelden in heel Nederland de

volgende maatregelen

• ledereen met luchtwegklachten verkoudheid en of hoesten en of koorts moet thuis

blijven

• Voor personen die recent zijn temggekeerd uit een gebied met wijdverspreide

transmissie voigt morgen nader beleid Tot dan is het huidige beleid van toepassing De

gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment Italie Oostenrijk Noordrijn

Westfalen Duitsland Madrid Spanje China inclusief Hong Kong Zuid Korea en Iran

• Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast Dit

geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen op universiteiten en op hogescholen

• Het onderwijs op basis en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door

• Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel

mogelijk thuis te laten werken Indien thuiswerken niet mogelijk is wordt geadviseerd om

de werktijden te spreiden om drukte in het openbaarvervoer tegen te gaan

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken at van de maatregelen voor het algemene

publiek Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven Om enerzijds oudere

en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID 19 en anderzijds de

continuiteit van zorg voor deze groepen in stand te houden is dinsdag 10 maart een advies

opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis zie RIVM websitel Het beleid
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zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest

van Nederland Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de

ziekenhuizen zie RIVM websitel

Testbeleid patienten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast De epidemiologische link met een bevestigde patient of

terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op emstig beloop

getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen gepaard gaande met koorts EN

respiratoire symptomen hoesten ofdyspnoe Ditzijn

•

personen van 70 jaar en ouder

•

personen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse

griepvaccinatie

Bron en contactopsporing

De contactopsporing random bevestigde patienten wordt voortgezet Het doel van deze

contactopsporing is het alerteren van contacten met name uit groepen met een verhoogde

kans op ernstig beloop en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiene en thuis

blijven bij klachten De bronopsporing kan worden gestopt

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog tel 030 1

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

1b 2e

10 2e

tel 01010 2e

10 2« j]buiten kantooruren 01010 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo
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6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs | Clb RIVM |

| Clb RIVM |
Clb RIVM

GGD Gelderland Midden^^^

Clb RIVM Clb10 2810 2e mm

RIVM

RIVM

Erasmus MC

Clb RIVM

pcib
Clb RIVM

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Clb RIVM10 2e10 2e 10 2e

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 27

Wed 3 11 2020 11 48 33 AM

RIVM Lab lnfact

Wed 3 11 2020 11 47 45 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 27

11 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 26 van maandag 9 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten met toelichting

• Situatie in Noord Brabant

• Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

• Dreigende tekorten afnamematerialen extractie en PCR reagentia

• Rapportage in virologische weekstaten

• Afvalverwerking

• Bijzondere casuistiek en overlijden melden

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

Volgens de update van 10 maart om 14 00 uur zijn er 382 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn er61 meerdan eergisteren Erzijn 4 patienten overleden Vanaf6 maart

worden gezinscontacten van een bevestigde patient niet meer standaard getest maar wordt

alleen nog diagnostiek ingezetindien deze persoon werkzaam is in de zorg bij een mogelijke

opname indicatie bij ouderen 70 jaar en bij onderliggend lijden Dit betekent dat vanaf 6 maart

de gerapporteerde aantallen alleen de nieuw bevestigde patienten de positieve gezinscontacten

uit de risicogroepen en overige bevestigde contacten weerspiegelen

Situatie in Noord Brabant

De meeste COVID 19 patienten 157 382 wonen in Noord Brabant en bij een deel van hen is

de bron niet bekend Er lijkt in Noord Brabant sprake te zijn van lokale transmissie Daarom

werd afgelopen vrijdag aan inwoners van Noord Brabant geadviseerd om thuis te blijven als zij

last hadden van neusverkoudheid hoesten of koorts Dit advies is verlengd tot maandag 16

maart Daarnaast wordt aan mensen in Noord Brabant geadviseerd om indien mogelijk thuis

te werken en worden er komend weekend diverse evenementen afgelast

Inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis in Noord Brabant

Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg BAO is een gezamenlijk nieuw advies

opgesteld door o a VWS Actiz LHV VGN en RIVM over de inzet van zorgmedewerkers buiten

het ziekenhuis in Noord Brabant en in de rest van Nederland tijdens de COVID 19 uitbraak

Hierbij is getracht een werkbaar compromis te vinden tussen de continuiteit van zorg en het

tegengaan van introductie van COVID 19 in de zorg Het advies is te vinden op de website van

het RIVM en zal zo nodig op geleide van de verdere ontwikkelingen geactualiseerd worden

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de veranderde epidemiologie is de casusdefinitie voor een verdacht geval aangepast

Vanaf nu geldt hee|mjjg|ls gebied metwijdverspreide transmissie terwijl in

Singapore alleen nog sprake is van lokale transmissie De landen metwijdverspreide

transmissie zijn^^^J inclusie

veel landen sprake van lokale transmissie zie de meest recente WHO situation reports

10 2a ED

10 2a 10 2a Inmiddels is er in zeer10 2a 10 2asr

Dreigende tekorten aan afnamematerialen extractie en PCR reagentia
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Erzijn dreigende tekorten aan sommige afhamematerialen en extractie en PCR reagentia

Hiervoor wordt gezocht naar oplossingen op diverse fronten Een aantal mogelijke oplossingen

is

1 Gepoold testen van oropharynx en nasopharynxwat voor SARS CoV 2 om extractie en PCR

reagentia te besparen Dit leidt wel tot een gering verlies aan gevoeligheid en het is niet langer

mogelijk om te onderscheiden welke locatie positief is Voor de bestrijdirg is dit op dit moment

echter minder relevant Het blijft belangrijk om zowel een oropharynxwat keel als een

nasopharynxwat neus at te nemen omdat er patienten zijn die alleen op een van de twee

locaties positief zijn

2 Bij een tekort aan virustransportmedium VTM en meer specifiek UTM van Copan kunnen

oropharynx en nasopharynxwatten samen in een buis met VTM gestopt worden Wanneer er

gepoold afgenomen wordt betekent dit automatisch dat er nog maar een buis met VTM nodig is

met ook tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

3 Bij een tekort aan afnamemateriaal kan een stijve wattenstok gebtuikt worden waarbij eerst

de oropharynx en daama de nasopharynx wordt bemonsterd Ook dan is slechts een buis met

VTM nodig met tot gevolg besparing op extractie en PCR reagentia

4 Van een aantal type wattenstokken vooral die van^^^ los en als e swab dreigt een

tekort Klassieke wattenstokken los in scheurverpakking of als droge wat in ‘buis’ zijn er nog

wel Deze moeten na afname afgeknipt worden om in buis met VTM te passen Oropharynx en

nasopharynxwattenstokken met breekpunt van^^^J zoals het RIVM nu verstrekt in

monsterafnamepakketjes voor GGD’en zullen vroeger of later niet meer voorradig zijn Dan

kunnen de klassieke wattenstokken met plastic polyester drager gebmikt worden

Wattenstokken met houten of metalen drager kunnen niet gebruikt worden omdat die remming in

de PCR veroorzaken

5 VTM in devorm van GLY is in Nederland ruim leverbaar door

Om te zorgen dat hier geen tekort ontstaat moeten ze wel ingelicht worden over de noodzaak

van een voorraad Nu produceren ze alleen op bestelling

10 2g

6 RIVM IDS heeft een voorraad aangelegd van altematieve wattenstokken verkregen uit

bestelling en restanten van onderzoeksprojecten en van GLY VTM 4 5 ml in 8 cm buis Labs

die in de problemen komen kunnen bij RIVM IDS een bestelling plaatsen voor het aantal dat

echt nodig is op korte termijn Dit is dus niet bedoeld om zelf op locatie ruim te bevoorraden dat

zou andere labs met nood tekort doen Aanvragen kunnen gemaild worden naar

l@rivm nl

10 2e

10 2e 10 2e

Het RIVM heeft heel veel verzendenveloppen met afnamemateriaal opgestuurd naar

GGD’en waarvan op dit moment maar een deel retour is gekomen Er staan er nu zo’n
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1400 uit We verzoeken de laboratoria dringend om lege RIVM verzendenveloppen groen

retour te sturen naar het RIVM

Rapportage in virologische weekstaten

De laboratoria die testen voor SARS CoV 2 zijn all e aangesloten bij de virologische weekstaten

Via de NVMM Is het verzoek verspreid om in de Dagkaart SARS CoV 2 dagelijks de aantallen

personen getest en positief te rapporteren zodat er goed zicht gehouden kan worden op de

verspreiding van SARS CoV 2 en het percentage positief We onderstrepen nogmaals dit

belangrijke verzoek

Afvalverwerking

Met betrekking tot mogelijk met SARS CoV 2 gecontamineerd materiaal worden voor de

verschillende categorieen de volgende verpakkingsinstructies voorgeschreven

• Onderzoekmateriaal patienten Lab specimen UN 3373 P650 Biologische stof

Categorie B

• Culturen van SARS CoV 19 UN 2814 P620 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij kllnische verpleging van patienten met COVID 19 UN 3291 P651

de gebruikelijke afvalvaten voorziekenhuisatval ongespeciticeerd

• Laboratoriumafval afval van onderzoekmateriaal UN 3291 P621 ziekenhuisatval

ongespecificeerd

• Afval van mensen die thuis ziek zijn wordt nooit als UN 3291 afgevoerd Dat lijkt niet

haalbaar en is ook niet wenselijk Dit is gewoon huishoudelijk afval

NB Er is momenteel discussie over de verpakkingsinstructie voor klinisch afval omdat dit in

sommige ziekenhuizen moeilijk werkbaar zou zijn Hiervoor voIgt mogelijk binnenkort nog een

naderadvies

Bijzondere casuistiek en overlijden melden

Nu de melding van nieuwe patienten door de GGD via Osiris gaat verzoeken we vanuit de LCI

deGGD en om bijzondere casuistiek telefonisch aan doorte geven Denkhierbij bijvoorbeeld

aan overlijdensgevallen uitbraken in zorginstellingen casuistiek die maatschappelijke onrust

veroorzaakt of veel media aandacht genereert Daarnaastvragen we in geval van overlijden dit

zo spoedig mogelijk in Osiris te registreren Clinici verzoeken we om het overlijden van een

patient met COVID 19 te melden bij de GGD

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM

t0 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaartel 030 10 2«10 2»

3 tel10| 2e 10 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

5 LabMicTA Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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Auteurs Clb RIVM |
Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM I

10 2e10X29 Clb RIVM

10 2e

| Clb RIVM |
KCIh RIVM J

10 2e 10 2e

Clb RIVM10 2e 10 2e

Clb RIVM10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via3°n2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen



376530

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



376531

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 26

Mon 3 9 2020 10 10 19 AM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 9 2020 10 09 32 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 26

9 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit Lab lnf@ctbericht ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na talootstelling

• Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

• Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

• GGD meldingen in Osiris HPZone

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met GOVID

19 Voloens de update van zondao 8 maart 18 30 ziin er 264 personen bekend met een

bevestigde infectie dat zijn er 76 meer dan de dag daarvoor Erzijn 3 patienten overleden

Beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal na blootstelling aan een

bewezen patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is het aangepaste beleid voor zorgmedewerkers na

blootstelling aan een bewezen patient beschreven Het aangepaste beleid is op verzoek verder

uitgewerkt en op de website gepubliceerd Dit beleid geldt dus ook voor huisartsen en

ambulancemedewerkers Belangrijkste aanpassing is dat zorgmedewerkers na blootstelling niet

geweerd worden van hun werk Deze medewerkers worden wel gevraagd bij de geringste

klachten van verkoudheid of luchtweginfectie thuis te blijven en contact op te nemen met de

controlerende instantie voor diagnostiek Indien positief blijft de medewerker thuis tot 24 uur na

klinisch herstel De noodzaak voor een negatieve test om uit isolatie te gaan is vervallen Voor

patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS CoV 2

overbrengen zeerklein wordt geacht

Beleid bij zorgmedewerkers met klachten in Noord Brabant

Het advies voor inwoners van Noord Brabant om sociale contacten te beperken als zij last

hebben van verkoudheid hoesten en of koorts geldt ook voor zorgmedewerkers Deze

medewerkers wordt gevraagd om bij luchtwegklachten thuis te blijven en contact op te nemen

met hun werkgever of zij mogen werken en of er diagnostiek moetworden ingezet Huisartsen

kunnen hierover ook contact opnemen met de GGD

Zorgmedewerkers die gezinscontact zijn van een bevestigde patient

In het Lab lnf@ctbericht 25 van 6 maart is gemeld dat het testbeleid bij gezinscontacten van

bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is aangepast Gezinsleden worden

beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen Zij worden

actief gemonitord door de GGD Toevoeging hieraan is dat voor zorgmedewerkers die

gezinscontact zijn van een bevestigde patient geldt dat zij WEL mogen werken zolang ze

geen klachten hebben

Indien gezinscontacten koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet

getest te worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering zijn

contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden en zorgmedewerkers Zij dienen wel getest te worden als zij

klachten ontwikkelen
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Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten minste 1 dag

geheel klachtenvrij te zijn Datwil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet hoesten

Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen Ook zorgmedewerkers die positief

getestzijn hoeven nadatzij 1 dag klachtenvrij zijn niet opnieuw getest te worden

GGD meldirtg in Osiris HPZone

GGD en wordt gevraagd om alle bevestigde pa tie n ten ook retrospectief te melden in

Osiris

Gezinscontacten van een indexpatient met COVID 19 die niet getest worden hoeven niet

gemeld te worden in Osiris Om de workload nog verder te beperken vragen wij GGD en deze

gezinscontacten te noteren in hun eigen HPZone als hoogrisicocontacten en hierbij ‘delen

met de LCI aan te vinken Via de RAC wordt hierover nog aanvullende informatie verstrekt

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030

• RIVM

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaarI0 2etel 030JI0 2e

10 2«

buiten kantooruren 010^^^^10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht
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8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM 10 2e | j Clb RIVM

Clb RIVM |
Clb RIVM

Clb RIVM10 2e10 2e

10 2e kCIb RIVM

| GGD Gelderland

| Clb RIVM ^

m 10 2 10 2e

Clb RIVM 10 2e 1 o 2e

MidderRE 10 2b 1O 20 10 129

Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@Ct en lnf@Ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaiox2@rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 24

Thur 3 5 2020 4 37 19 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 5 2020 4 37 00 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 24

5 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 23 van dinsdag 3 maart ontvangt u aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Toename aantal patienten

• GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

• Schaarste labmaterialen

• Terugkoppeling labuitslagen

• Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

• In voorbereiding

Bericht
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Toename aantal patienten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nil 82 personen bekend met een bevestigde infectie zie RIVM websitel dat zijn er 44

meer dan gisteren Bij slechts een van deze 44 personen is de bron niet bekend Het merendeel

van alle patienten heeft de infectie in het buitenland opgelopen of is een contact van een patient

met een bevestigde infectie Bij de GGD’en neemt het aantal vragen toe van personen die

mogelijk blootgesteld zijn aan een bevestigde patient Het is belangrijk dat deze personen

thuisblijven alszij luchtwegklachten hebben

GGD’en hoeven alleen nog positieve patienten te melden in Osiris

Vanwege de workload bij de GGD en is het per direct alleen nog nodig om positieve patienten te

melden in Osiris

Om overzicht te kunnen houden op het totaal aantal positieve patienten in Nederland vragen we

de GGD en om vanaf maandaa 9 maart elke dag voor 10 uur de meldingen van de dag ervoor

in te voeren Daarnaast vragen we hen om aandacht te hebben voor het invullen van de

mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag en eventuele ziekenhuisopname

Van de reeds ingevoerde patienten met een negatieve labuitslag vragen wij om de meldingen

nog wel at te ronden inclusief de mogelijke bron epilink met Osirisnummer eerste ziektedag

en eventuele ziekenhuisopname

Om ook in het weekend overzicht te hebben van het aantal positieve patienten en de epilinks

verzoeken we de GGD en om tot maandag 9 maart dagelijks voor 10 uur de volgende

gegevens te mailen naar 10 2e @ rivm nl

• Osirisnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• Eerste ziektedag

• Mogelijke bron indien van toepassing Osirisnummer van de bron

• Eventuele ziekhuisopname en naam ziekenhuis

• Woonplaats van de patient

Schaarste labmaterialen

Zoals in Lab lnf@ctbericht 23 vermeld dreigt er bij diverse laboratoria schaarste aan

materialen die nodig zijn voor de diagnostiek Dit betreft niet alleen de COVID 19 diagnostiek

maar kan alle moleculaire diagnostiek raken Vanuit de NVMM is hierover ook al aan de
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microbiologische labs bericht dd 4 3 2020 De NVMM heeft tevens geinventariseerd bij de

laboratoria naar gebruikte platforms en beschikbare voorraden Het blijft de bedoeling om voor

SARS CoV 2 diagnostiek zowel een keelwat als een nasopharynxwat af te nemen omdat er ook

patienten zijn die alleen op een van de twee locaties positief zijn Het Is mogelijk om deze twee

watten samen in een buis op te sturen

Indien erlokaal schaarste is aan materialen ofpersoneelscapaciteitwordtgeadviseerd om

prioriteit te geven aan patienten met emstige klachten en gezondheidszorgmedewerkers Aan

patienten die aan de casusdefinitie voldoen maarmilde klachten hebben kan geadviseerd

worden om thuis te blijven en zo nodig bij verergering van de klachten opnieuw contact op te

nemen

Terugkoppeling labuitslagen

Vanwege het grate aantal aanvragen voor labdiagnostiek loopt de terugkoppeling van de

uitslagen soms vertraging op

Positieve uitslagen worden door RIVM4DS altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven Daaronn is

het belangrijk om op het aanvraagformulier altijd het directe 24 7 bereikbare

die de uitslag moettelefoonnummer te vermelden van de arts 10 2e

ontvangen

Het Erasmus MC zal om uitslagen van SARS CoV 2 snel en betrouwbaarte kunnen

communiceren deze uitslagen vanaf heden via beveiligde mail zorgmail naar de aanvrager

sturen Dit gebeurt op het door u bij de LCI opgegeven zorgmailadres Zowel positieve als

negatieve uitslagen ontvangt u via deze mailbox U ontvangt later een definitieve uitslag per

post Het Erasmus MC zal GEEN telefonisch contact met u opnemen voor het doorgeven van

deze uitslagen Uitslagen kunt u verwachten per mail tot middemacht Indien u vragen heeft

m b t uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende viroloog van het

Erasmus MC in de dienst na 17 00 uur en in hetweekend viatelefoniste 010

Groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Er komen bij RIVM RVP veel vragen binnen over de planning van de groepsvaccinaties en het

risico van verspreiding van COVID 19 Vooralsnog zijn er geen adviezen om groepsvaccinaties

af te gelasten of uit te stellen maar dit kan veranderen In RVP Nieuws wordt aan de JGZ

geadviseerd om voor een advies op maat ook in verband met de inzet van GGD medewerkers

met de arts infectieziektebestrijding van de regionale GGD te overleggen

In voorbereiding
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• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

• Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

• Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

tel 03010 2e 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2«10 2e tel 030

tel 01010 2e

10 2e 10 2ebuiten kantooruren 010

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reaorts

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid
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■ Clb RIVM | 10 2eAuteurs 10 2e ■ Clb RIVM

| Clb RIVM J
Clb RIVM

Clb RIVM

10} 2e 10 2e Clb RIVM

| GGD Gelderland

Clb RIVM

10 2eM

Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM Clb RIVM 10 2e10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archjef Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viaaoX2@rivm nl

Service

1D 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 22

Mon 3 2 2020 3 23 05 PM

RIVM Lab lnfact

Mon 3 2 2020 3 21 43 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 22

2 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 21 van zondag 1 maart over de aanpassing van de casusdefinitie naar

alle provincies in Noord ltalie het aangepaste beleid voor personen die terugkeren uit gebieden

met wijdverspreide transmissie en het aangepaste beleid voor huisgenoten van bevestigde

patienten ontvangt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

• Triage voor diagnostiek extramurale patienten door GGD

• Andere laboratoria dan opschalingslaboratoria

• Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

• Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

• In voorbereiding

Bericht
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Berichtgeving over bevestigde patienten in Nederland

Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij 18 personen in Nederland bevestigd zie de RIVM

website Voortaan zal het RIVM eenmaal per dag rond het middaguur een update van dit aantal

geven Hoewel het aantal patienten met COVID 19 stijgt streven we nog steeds naar

containment fase 1 We beseffen dat dit veel werk met zich meebrengt voor de GGD en maar

bet is belangrijk om dit zo lang mogelijk vol te houden Suggesties vanuit de GGD en voor

prioritering en organisatie van de werkzaamheden zijn welkom bij de RAC

Triage diagnostiek extramurale patienten door GGD

Vanaf nu kunnen de GGD en zelfetandig besluiten tot het inzetten van diagnostiek bij

extramurale patienten die aan de casusdefinitie voldoen Bij twijfel kan er uiteraard nog overlegd

worden met de LCI De GGD regelt de logistiek random het insturen van de monsters bij

voorkeur met het opschalingslaboratorium in hun regio zie de lijst onderaan dit bericht Positieve

labuitslagen moeten altijd geconfirmeerd worden door Erasmus MC of RIVM IDS

Erasm us MC

Voor het Erasmus MC geldt dat monsters voortaan direct zondervooroverleg kunnen worden

ingestuurd naar Erasmus MC Wytemaweg 80 Rotterdam

• Binnen kantoortijden van 8 30 tot 16 30 afgeven bij NB gebouw 10e etage NB 10 52

laboratorium klinische virologie

■ Buiten kantoortijden weekenden en avond 16 30 tot 8 30 afgeven bij NB gebouw

4e etage NB 4 15 laboratorium klinische virologie

Erworden 2 ronden diagnostiek gedaan om 8 30 en 14 00 uur Pakketjes die na 14 00

binnenkomen worden de volgende morgen getest Terugkoppeling van de uitslagen door

Erasmus MC vindt telefonisch plaats op de dag dat het monster is ingezet Daarom is het

belangrijk dat op het aanvraagform ulier het directe telefoonnummer van de aanvragend

arts wordt verm eld

RIVM IDS

Ook voor RIVM IDS geldt dat de monsters voortaan zonder overleg kunnen worden ingestuurd

naar RIVM IDS VIR resp De pakketjes kunnen afgegeven worden bij de hoofdingang van het

RIVM Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Erworden twee ronden diagnostiek

per dag gedaan alles wat voor 10 00 binnen is in de 1e ronde en alles wat binnen is voor 14 00

in de 2e ronde Alles wat na 14 00 binnenkomt wordt de volgende dag in de 1e ronde getest

Terugkoppeling van de uitslagen wordt telefonisch door het RIVM IDS gedaan op dezelfde dag
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als de testen uitgevoerd worden Daarom Is het belangrijk dat op het aanvraagformulier het

directe telefoonnummer van de aanvragend arts wordt verm eld

Dringend verzoek aan laboratoria die RIVM pakketjes van GGD en binnenkrijgen om de lege

enveloppe niet naar de GGD terug te sturen maar het kaartje om te draaien en naar

Antwoordnummer 3205 3720 VB Bilthoven te sturen Blisters voor verpakken die niet gebruikt

worden meestal wordt sputumpotje niet gebruikt ook terugsturen naar bovenstaand

antwoordnummer Er ontstaat namelijk een tekort aan verzendmateriaal Lege GGD enveloppen

worden gevuld en per omgaande naar de GGD teruggestuurd Bestellingen van nieuwe

pakketjes voor GGD en bij RIVM IDS op 030 2742566

Conform de meldplicht reglstreert de GGD patienten waarbij diagnostiek wordt ingezet in Osiris

en vult daar tevens de uitslag in Ook negatieve uitslagen moeten door de GGD geregistreerd

worden in Osiris Maar de GGD hoeft het inzetten van diagnostiek dus niet meerte melden bij de

LCI

Een positieve uitslag dient wel altijd direct telefonisch bij de LCI gemeld te worden

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria

Andere laboratoria dan de opschalingslaboratoria worden nu voorbereid voor diagnostiek voor

SARS CoV 2 Dat zal afhankelijk van toelevering van materialen door producenten 1 5 tot 2

weken in beslag nemen Na het succesvol afronden van de validatie gelden dezelfde regels

voor confirmeren als voor de opschalingslaboratoria voordat een lab geheel zelfstandig aan de

slag kan

Testen buiten de casusdefinitie

Zoals eerdervermeld in Lab lnf@ctberichten 17 19 en 20 kan er bij intramurale patienten

met een onbegrepen pneumonie via de opschalingslaboratoria laagdrempelig SARS CoV 2

diagnostiek worden ingezet

Beleid verpleeghuizen en thuiszorg

Op dit moment is er in Nederland geen sprake van wijdverspreide transmissie van COVID 19

Voor verpleeghuizen en thuiszorg geldt dat het belangrijk is de hygiene goed in achtte nemen

dus hoesten of niezen In de elleboog papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen voor

en na de verzorging van patienten Daamaast is het belangrijk dat medewerkers die in een

gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest thuisblijven zodra zij zich niet lekker voelen

beginnende verkoudheid keelpijn of verhoging Dat geldt ook voor vrijwilligers en bezoekers in
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verpleeghuizen

Beeindigen thuisisolatie bevestigde patienten

Bij patienten met laboratoriumbevestigde COVID 19 die in thuisisolatie verblijven kan de isolatie

beeindigd worden als zij klachtenvrij zijn en twee keer negatief getest zijn PCR op SARS CoV

2 met tenminste 24 uur tussenruimte

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030 ]

10 2e {ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 ^^^^|

10 2

10 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatle

LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM H Clb RIVM

Clb RIVM ■

Clb RIVM ■

Clb RIVM

Clb RIVM BB

| GGD Gelderland

10 {2e 10 2S 10 2e

10| 2» |10 2» 1° 2«10 2e

10 2G Clb RIVM 10 128 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaW2@rivm nl

Service

|@rivm n I

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10K26
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 25

Fri 3 6 2020 7 21 09 PM

RIVM Lab lnfact

Fri 3 6 2020 7 20 31 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 25

6 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Toename aantal patienten

• Social distancing advies voor inwoners in Noord Brabant

• Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

• Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patienten met COVID

19 Er zijn nu 128 personen bekend Izie website 1 met een bevestigde infectie dat zijn er 46

meer dan gisteren Er is 1 patient overleden

Social distancing advies voor inwoners Noord Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in

de provincie Noord Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS

CoV 2 Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord

Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en of koorts de sociale contacten te

beperken totdat de klachten over zijn Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts

wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts Meer informatie zie RIVM

en Rjiksovertieid

Aanpassing testbeleid random bevestigde patienten extramuraal

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patienten die in thuisisolatie verblijven is

aangepast Gezinsleden worden beschouwd als hoog risicocontacten en moeten tot 14 dagen

na het laatste onbeschermde contact met de index thuisblijven van school of werk en social

distancing toepassen Zij worden actief gemonitord doorde GGD

Indien deze gezinsleden koorts en of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe

niet getestte worden Zij gaan dan net als de indexpatient in thuisisolatie Een uitzondering

zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of

immuungecompromitteerden Zij dienen wel getest te worden

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatient dient de indexpatient ten m inste 1

dag geheel klachtenvrij te zijn Dat wil zeggen geen koorts geen neusverkoudheid en niet

hoesten Het is niet nodig om de patient opnieuw te testen

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde

contact met de patient EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat

zij eveneens COVID 19 hebben en het beleid thuisblijven door de uitslag van de test niet

verandert Voor patienten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS

CoV 2 overbrengen zeer klein wordt geacht

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers intra en extramuraal} na

blootstelling
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In Biilaae 4 Protocol monitoring en maatreaelen contacten van een bevestiade patient met

COVID 19 wordt het beleid voorzorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden

flowcharts toegevoegd Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers

Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog risicocontacten is beperkt tot medewerkers

die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd PM

monsterafname is geen aerosolvormende handeling

GGD melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD en alleen nog positieve patienten in Osiris hoeven te melden

Om de workload nog verderte beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland

gedetailleerde adresgegevens te vermelden land of regio volstaan

In voorbereiding

Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI richtlijnenapp

Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

Arbo inf@ct 3

Aanpassing virologische weekstaten opname SARS CoV 2

Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2etel 03CW10 2e

tel 01010 2e

10 2e buiten kantooruren 010 I0 2e

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen
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3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM J Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM I

10 2e Clb RIVM10 2e10 2e

I 10 2e10 2e 10 2e Clb RIVM

■ GGD

10 2e10 2e

10 2eClb RIVM10 2e 10 2e

I0 2a 10 2e Clb10 2e 10 2e

RIVM Clb RIVM10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 26 |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 21

Sun 3 1 2020 4 15 54 PM

RIVM Lab lnfact

Sun 3 1 2020 4 15 21 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 21

1 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

In dit bericht is informatie over de volgende onderwerpen opgenomen

• Tien bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie geheel liitfeDl nu gebied met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid teruggekeerde reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

• Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

• In voorbereiding

Bericht

Tien bevestigde patienten in Nederland
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Op dit moment is de diagnose COVID 19 bij tien personen in Nederland bevestigd Aanvullende

informatie is beschikbaar op de website van het RIVM Hierover is vanmiddag in een

persconferentie op het RIVM informatie verstrekt Deze ontwikkelingen zijn aanleiding tot

onderstaandewijzigingen in beleid

Aanpassing casusdefinitie

10 2a

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2
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Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij njet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie ziin BEIBtmcliisief

de provincies

10 2a gj 10 2a

t0 2a tO 2a T 10X2a

10 2a I

10 2a 10 2a 10 2a

10 2a I0 2a10 2a I 10 2a 10 2a

10 2a | 10 2a l I0 2a 10 2aLokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen

10 2a Hier is echter nog geen sprake van wijdverspreide

transmissie Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het

ontstaan van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen

10 2a en

worden om COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefnitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Aangepast beleid reizigers uit gebieden met wijdverspreide transmissie

Personen komend uit een gebied met wijdverspreide transmissie zie casusdefinitie en die

klachten ontwikkelen binnen 14 dagen na terugkomst wordt verzocht om bij de eerste klachten

zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en niet naar het werk te gaan Zij

worden aangeraden om telefonisch contact te zoeken met hun huisarts als de klachten erger

worden Deze zal beoordelen of de patient aan de casusdefinitie voldoet en er daarmee een

indicatie is voor het afnemen van diagnostiek
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Aangepast beleid huisgenoten van bevestigde patient

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patienten en die tot de hoogrisicocontacten

behoren moeten hun sociale contacten beperken Dat betekent dat deze personen niet mogen

werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen Deze personen mogen wel naar buiten

om bijvoorbeeld boodschappen te doen maar moeten op afstand van anderen blijven en

lichamelijk contact voorkomen De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast Zie de

LCI richtliin COVID 19voorzowel een Word als PDF versie van de informatiebrief

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casu tstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 I 10 2« ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar• RIVM 10 2e tel 030

• Erasmus MC tel 010

10 2e | buiten kantooruren 010 1 l 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie i

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs | Clb RIVM Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X26 |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

RIVM Lab lnfact

Tue 3 3 2020 4 52 19 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 23

Tue 3 3 2020 4 53 13 PM

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 23

3 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 22 van maandag 2 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over

de volgende onderwerpen

• Advies over gebruik van FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

• Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

• Voorraad afnamematerialen

• Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019

• Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

• In voorbereiding

Bericht



376539

Advies over gebruik FFP1 en FFP2 maskers bij COVID 19

Op verzoek van het OMT heeft een werkgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen uit het OMT

en een BVF onderstaand advies opgesteld over het gebruik van maskers bij10 2e

patienten met COVID 19

Op basis van de huidige kennisten aanzien van detransmissieroute van SARS CoV 2 via

druppels en in direct contact biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan

zoals bijv bronchoscopie intubatie en handelingen die hoesten induceren Hiervoorwordt een

FFP2 masker geadviseerd

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patienten met waarschijnlijk ook een hoge

virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht waarbij

de gezondheidsmedewerker direct betrokken is wordt voor de IC zorg van een patient met

COVID 19 om die reden een FFP2 masker geadviseerd

Melding positief geteste patienten door opschalingslaboratoria aan GGD

Opschalingslaboratoria die volgens afspraak 5 positieve en 10 negatieve uitslagen van

diagnostiek bij nieuwe patienten hebben laten confirmeren door Erasmus MC of RIVM IDS

kunnen daarna zelfstandig SARS CoV 2 diagnostiek uitvoeren

Omdat COVID 19 een groep A meldingsplichtige ziekte is moeten positieve uitslagen van

SARS CoV 2 diagnostiek door het laboratorium altijd onmiddellijk telefonisch gemeld

worden bij de GGD De GGD meldt dit met de noodzakelijke aanvullende medische informatie

direct door aan de LCI

Voorraad afnamematerialen

Dinsdag 3 maart is de voorraad afriamemateriaal voor GGD en bij het RIVM door de grote vraag

vanuit GGD’en en door beperkte leverantie van wattenstokken en transportmedium door

toeleveranciers zo goed als uitgeput E r is alleen nog beperkte voorraad voor sterke

verdenkingen De verwachting is dat erwoensdag een levering is zodat we weer voorraad

hebben tot pakweg vrijdag We verwachten later in de week nog een levering zodat we in ieder

geval hetweekeinde kunnen overbmggen Afhankelijk van opschaling bij leveranciers kunnen er

opnieuw tekorten ontstaan Daaroverzullen we op tijd informeren

Voorlopig behandeladvies COVID 19 LCI SWAB maart 2019
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Vandaag

verschijnt als bijlage blj de LCI richtliin een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies is opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Optles worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2

chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir

Remdesivir is een experimenteel intraveneus antiviraal middel van Gilead dat nog niet

geregistreerd is Het kan dus niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapotheker voor

‘compassionate use worden verkregen Neem contact op met de LCI als u een patient met

bewezen SARS CoV 2 infectie heeft en van dit middel gebruik wilt maken De Dienst

Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministersele vrijstelling

om dit voor individuele patienten te importeren We verzoeken de artsen microbiologen uit de

ziekenhuizen om deze informatie te delen met de ziekenhuisapothekers

Update LCI richtlijn COVID 19 Lab inf@ct is leidend

Hoewel de LCI richtlijn COVID 19 frequent wordt aangepast is het niet altijd mogelijk om

updates die via Lab inf@ctworden gecommuniceerd direct doortevoeren in de LCI richtlijn Bij

discrepantie tussen Lab inf@ct en LCI richtlijn is Lab inf@ct leidend

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

• Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling

• Arbo inf@ct 3

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

• RIVM LCI tel 030 10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e• RIVM tel 03010 2S

tel 01010 2e

10 2e10 2e buiten kantooruren 010

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam
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2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leiden UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e ■ Clb RIVM

Cib RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e I
10 26 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 26 |@rivm nl
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10X29
10 2e

10X29To @rivm nl]
From

Sent Sat 3 28 2020 11 20 28 AM

Subject Fw COVID 19 SitRep 28 03 2020

Sat 3 28 2020 11 20 29 AMReceived

Hi 10 129

Zie onder In het weekend worden er geen virale labstaten gemeld Ik overleg over we dit kunnn melden op onze webiste

Groet huitQi

10 2eFrom

Sent Saturday 28 March 2020 11 39

10 2eTo

Subject RE COVID 19 SitRep 28 03 2020

We hebben de labs gevraagd om niet in het weekend te rapporteren Sommige doen dit namelijk wel maar de

meeste labs niet

Om onderrapportage te voorkomen hebben we afgesproken de cijfers in het weekend niette publiceren overzicht

komt dus weer maandag

GroetenH

RIVM Centre for Infectious Disease Control Epidemiology and Surveillance

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

Tel 31 0 30

fMTWP1@ rivm nl

10 26 10 2e \@ rivm nlFrom

Sent zaterdag 28 maart 2020 11 35

|@rivm nl10 2b 1 10 2bTo

10 2eCc covid 19 surveillance

Subject Re COVID 19 SitRep 28 03 2020

|@rivm nl

Dank je wel

heb je ook de virale lab staten

Groet imieai
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10 2«0From

Sent Saturday 28 March 2020 11 27

To LCI Voorwacht |
Cc covid 19 surveillance | IDS ddmicrobioloog

m m m

Subject COVID 19 SitRep 28 03 2020

Beste collega s

De volgende documenten voor 28 03 2020 10 00 zijn in de bijlage te vinden

de SitRep incl dagverschillen

opgeschoonde gegevens

het gegenereerde webrapport van de SitRep gegevens

10 2eOpmerkelijke bevinding is een tweeling van 0 jaar opgenomen op de IC

de GGD Brabant Zuidoost Dit is een premature tweeling 31wk die positief getest zijn Ze lagen op NICU maar zijn

heeft hierover contact gehad met

inmiddels overgeplaatst naar couveuse afdeling

Duiding

Hetzwaartepunt van de epidemie ligt nog steeds in Noord Brabant

In Zuid Holland is een relatief grate toename van het aantal patienten te zien Op het kaartje is te zien dat dit

vooral in Goeree Overflakkee zit

Landelijk was het aantal overlijdens gisteren aanzienlijk lager dan dat de voorgaande dagen Door

rapportagevertraging zijn echter de aantallen van de afgelopen dagen onzeker

Zoals gisteren al opgemerkt neemt landelijk het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en IC opnames ook

vandaag wat minder snel toe Door rapportagevertraging zijn echter de aantallen van de afgelopen dagen
onzeker

Voor evt vragen EPI coronatelefoon 06 \ 10 2e heeft vandaag telefoondienst

10 2«Jullie concept update tekst voor op de website ontvangen we graag in de_ @rivm nl mailbox

Groeten

[10 2e

10 2e|
kivm uentre Tor infectious Disease uontroi tpidemiology and Surveillance

Postbus 1
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3720 BA Bilthoven

The Netherlands

£p 30

53rivm nl

Tal 10 2e

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 34

Thur 3 26 2020 9 35 05 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 26 2020 9 34 15 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 34

26 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

• Beleid voor gezonde zwangere werknemers

• Beleid PBM voor de thuiszorg

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 25 maart 10 00 uur ziin er nu 6412 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 852 nieuwe patienten meerten opzichte van 24 maart In totaal zijn nu 356

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 81 jaar jongste 52 oudste 99
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Van de 6412 bevestigde personen werken er 1402 22 In de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 17 SARS CoV

2 infecties in totaal gerapporteerd alle in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op de RIVM site Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 191

Inzetten en testen van medewerkers in de huisartsenpraktijk

De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij

COVID 19 zoals in het Lab lnf@ctbericht van eergisteren 24 maart beschreven zijn nu

uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk In afstemming met de NHG en LHV is het protocol

ontwikkeld dat nu is toegevoegd aan de LCI richtlijn COVID 19 in de bijlage Inzet en testbeleid

medewerkers huisartsenpraktijk

Ook voor beroeps en brancheverenigingen in de thuiszorg ouderenzorg en gehandicaptenzorg

zullen de algemene uitgangspunten vertaald worden naar specifiek beleid in afstemming met de

LCI Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden

aan te passen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen

Beleid voorgezonde zwangere werknemers

Inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde

zwangere werknemers Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage Zwanaerschao werk en COVID

19 van de LCI richtlijn COVID 19 Deze adviezen zullen zo snel mogelijk verder in de LCI

richtlijn COVID 19 worden verwerkt en tevens gecommuniceerd worden via een Arbo inf@ct De

NVOG heeft dit document samen met een flowchart voor perinatologische zorg gepubliceerd op

hun eigen website

Beleid PBM voor de thuiszorg

De uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het

ziekenhuis zijn nu uitgewerkt voor de thuiszorg Dit beleid is toegevoegd aan de LCI richtlijn

COVID 19 in de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

• Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen
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Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

C^^^^^Bookbuiten kantooruren bereikbaar

tel 03 ^^j^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

tel 03

m

• Erasmus MC tel 01010 2e

buiten kantooruren 010^^^^10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

10 2e 10 2eAuteurs Clb RIVM Clb RIVM Clb RIVM10 2e

10 2eimss Clb RIVM 10 126 Clb RIVM 10 £e

ciwrivm E2B1° 2«

10 2e]

10 2e10 2e 10 2e

Clb RIVM 101 20 ■ Clb RIVM

Clb RIVM

10 1201 Clb RIVM 1O 20

10X2010 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^X^rivm n I

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 30

Thur 3 19 2020 11 26 27 AM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 11 25 16 AM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 30

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatie rapportage aantal patienten

• Osiris meldingen COVID 19

• Contactonderzoek en melding in HPZone

• Testbeleid wordt aangescherptvoorzorgmedewerkers en patienten buiten het

ziekenhuis

• Medicatie van Gilead Remdesivir niet meervia LCI

• LCI richtlijn nieuwe informatie

• In voorbereiding

Bericht

Toename aantal patienten
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Volgens de update van 18 maart 14 00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 346 nieuwe patienten ten opzichtevan 17 maart Erzijn in totaal 58 personen

overleden De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar jongste 63 oudste 95 Mede

omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patienten met een vertioogd risico

op een emstig beeld dan wel een indicatie voor opname is het aantal gemelde personen een

onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland Het opname en

sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is de zeer mild

verlopende gevallen worden Immers niet meegenomen in de noemer Kijk voor de dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 191 I RIVM

Osiris meldingen COVID 19

Allen hartelijk dank voor uw inzet random het melden van overlijdens t g v COVID 19 Nu de

achterstanden in Osiris weggewerkt zijn hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen

worden Wanneer deze voor 10 00 uur s ochtends ingevoerd zijn kunnen ze meegenomen

worden in de dagrapportage Telefonisch of via e mail doormelden wordt daarmee overbodig Bij

bijzondere casu fstiek overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld

Om de werklast te beperken is i o m de Osiris registratiecommissie de vragenlijst In Osiris voor

het melden van COVID 19 gevallen aanzienlijk ingekort Er is een vraag toegevoegd datum IC

opname’ voor personen die op de IC zijn opgenomen Wanneer dit onbekend is kan dit

aangegeven worden als antwoord De nieuwe versie komt z s m online Bij meldingen die

aangemaakt zijn in de huidige lange vragenlijst hoeven alleen de vragen beantwoord te

worden uit de verkorte vragenlijst Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de

vraag Wat is de laboratoriumuitslag is ingevuld Positief voor SARS CoV 2’ Graag dus deze

vraag met prioriteit invullen

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten

via de patient De informatiebrieven hiervoorzijn aangepast zie de LCI richtliin COVID 19

Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is worden de indicaties voortesten

momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt Hierbij is het uitgangspunt de continuiteit

van zorg aan patienten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd

blijft
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Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers intra en extramuraal is momenteel in de maak

en wordt landelijk afgestemd Dit is nodig omdat er grote verschillen bestaan tussen regio s en

ziekenhuizen onderling Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend

testbeleid gehanteerd Tot nader benefit wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te

passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patienten

Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM website

Testbeleid voor patienten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst

Het testen van patienten op COVID 19 heeft geen meerwaarde voor de individuele

patientenzorg in de thuissituatie Het verandert het behandelbeleid niet Zorgverleners dienen bij

een patient verdacht voor COVID 19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebmiken

Mocht een patient met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar bet ziekenhuis zal

testen in het ziekenhuis worden gedaan Indien huisarts in de thuissituatie in uitzonderlijke

gevallen toch diagnostiek wil inzetten naar COVID 19 dan dient hij zij dit zelf regelen zo nodig

in overleg met het lokale laboratorium en of GGD

Instellingen

Het testen van patienten in instellingen Is gericht om introductie van COVID 19 binnen een

instelling vast te stellen Na 1 2 bewezen COVID 19 patienten wordt niet verder getest maar

gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona uitbraak binnen de instelling gaande is

Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID 19 in een verpleeghuis

woonzorgeentrum of voorziening voor kleinschalig wonen zie de richtliin van Verenso Dit

testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden

Medicatie van Gilead Remdeslvir niet meer via LCI

Arisen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering

van Remdesivirte overleggen Adres ervan staat in de biilacie over medicamenteuze

behandelopties DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen

Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden We vragen u dit door te

geven aan de betrokken behandelaren
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• Als bijlage beschikbaar Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op

emstig beloop van COVID 19

• De informatie voor patienten die positief getest zijn voor COVID 19 in thuisisolatie en

voor personen die thuis moeten blijven i v m verkoudheidsklachten of koorts en of hoesten

is aangepast Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

• tel 030 ook bulten kantoomren bereikbaar

Qok buiten kantoomren bereikbaar10 2etel 0301

• Erasm us MC tel 01010 2e

10 2e buiten kantooruren 010 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

| Clb RIVM 2e 10 2eAuteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e

10K2b

10 [2»

■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2«1°

QEB Clb RIVM

Clb RIVM

10 2« Clb RIVM 10 2e

C10 2a 10 2» Clb RIVM10 2e
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10 {2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviaM K2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



376611



376613

To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 22 15 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 33

Tue 3 24 2020 5 23 06 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 33

24 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab inf@ctbericht 32 van vrijdag 20 maart ontvangt u nu aanvullende informatie over de

volgende onderwerpen

• Situatierapportage aantal patienten

• Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

• Taskforce diagnostiek ingesteld n a v OMT BAO

• Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten
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Volgens de update van 24 maart 10 00 uur zijn er nu 5560 personen bekend met een bevestigde

infectie dat zijn 811 nieuwe patienten meerten opzichte van 23 maart In totaal zijn nu 276

personen overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar jongste 55 oudste 99

Van de 5560 bevestigde personen werken er 1223 22 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Dit hoeft niet te betekenen dat zij de infectie tijdens hun werk hebben

opgelopen Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest op de IC is

te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag in totaal 17

SARS CoV 2 infecties gerapporteerd alien in eerdere regio s met veel gevallen Kijk voor een

dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 19 I RIVM

Uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers

Als bijlage bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen van

zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID 19 toegevoegd Dit zijn algemene

uitgangspunten die in samenwetking met de verschillende beroeps en brancheverenigingen

vertaald worden naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de

thuiszorg instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg Daarbij zal ook

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en medewerkers te testen Zie bijlage

Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers De verwachting is dat om de continui teit

van de zorg te waarborgen huisartsen en andere cruciale medewerkers vaker getest gaan

worden

Melden van serologisch positieve patienten

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor

het vaststellen van een SARS CoV 2 infectie bijvoorbeeld bij een typisch CT beeld maar

negatieve PCR De meeste testen zijn nog in de validatiefase Daarom vragen wij aan GGD en

om patienten die alleen een serologisch bewezen SARS CoV 2 infectie hebben NIET te melden

in Osiris

Op dit moment vinden er evaluates plaats van verschillende serologische testen Op een later

moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaarzijn met welk doel

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test

correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS CoV 2

Taskforce diagnostiek ingesteld door OMT

Er is door het 58e OMT van 6 maart 2020 een taskforce diagnostiek ingesteld en bekrachtigd

door het BAO De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NWM is gevraagd

deze taskforce in te richten met inhoudelijke experts van de NWM het landelijk inkoopbureau
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RIVM IDS en de branchevereniging van diagnostics Diagned Dit multidisciplinaire team wordt

geleid door de voorzitter van de NVMM De taskforce kijkt ook naar een goede verdeelsleutel

voor beschikbare materialen voortest over het aantal erkende testlaboratoria in Nederland Zie

hiervoor ook de Kamerbrief van 20 maart2020

Laboratoriumcapaciteit en expertise voor diagnostiek van SARS CoV 2

Er is momenteel een groot aantal microbiologische laboratoria dat een SARS CoV 2 test

aanbiedt Dat betreft naast de twee expertisecentra Erasmus MC en RIVM IDS in totaal 13

opschalingslaboratoria en 26 overige medische laboratoria Er zijn met deze laboratoria

kwaliteitsafspraken gemaakt zoals testvalidatie en vaststellen van analytische specificiteit De

opschalingslaboratoria moeten daarnaast aan een aantal criteria voldoen met betrekking tot

hoeveelheid monsters en logistiek

De overige 26 laboratoria ontvangen wel ondersteuning voor het opzetten en valideren van de

test maarhebben niet de status opschalingslaboratorium

Een volledige lijst met laboratoria is te vinden in de biilage Aanvullende informatie diagnostiek

van de LCI richtlijn COVID 19

In voorbereiding

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

■ Uitwerking testbeleid met verschillende beroeps en brancheverenigingen

• Beleid voorzwangere zorgmedewerkers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www gad nl

tel 030^^^^J ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e j 10 2e

tel 0101O 20

I0 2ebuiten kantooruren 01010 2e

Meer informatie

• ECDC
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WHO en Daaeliikse WHO situation reports

RIVM lalaemene informatiel

LCI richtliin COVID 19

Riiksoverheid

Auteurs Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM10 2e

10 {2e10 2e Clb RIVM 10 2e

Clb RIVM ^10 2eClb RIVM 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0x @rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatter die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 31

Thur 3 19 2020 5 20 16 PM

RIVM Lab lnfact

Thur 3 19 2020 5 19 26 PM

Received

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 31

19 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 30 vandaag donderdag 19 maart ontvangt u aanvullende informatie

over de volgende onderwerpen

• Situatie rapportage aantal patienten

• Persoonlijk beschermingsmaatregelen mondmaskers

• In voorbereiding

Bericht

Situatie rapportage aantal patienten

Volgens de update van 19 maart 14 00 ziin emu 2460 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 409 nieuwe patienten ten opzichte van 18 maart De mediane leeftijd van de
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overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95 Er is van 63 patienten gemeld dat ze zijn

opgenomen geweest op de IC dit is een grote onderschatting van het werkelijke aantal in

vergelijking met de NICE gegevens 223 patienten op de IC opgenomen geweest zie ook

https www stichtina nice ni i De leeftijd van de 63 IC patienten varieert van 26 tot 88 jaar de

mediane leeftijd is 72 jaar Van de 2460 bevestigde personen werken er 594 24 109 in de

zorg zij worden vaker dan andere groepen getest Vanuit de NIVEL peilstations zijn afgelopen

week 9 SARS CoV 2 infecties gerapporteerd waarmee dit totaal 17 wordt Kijk voor dagelijkse

update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus fCOVID 1911 RIVM

Persoonlijk beschermingsmaatregelen

Aangezien de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaatregelen PBM voor

zorgmedewerkers in Nederland beperkt is worden momenteel duidelijke richtlijnen uitgewerkt

voor het gebruik van PBM in de intramurale ouderenzorg maar ook door huisartsen GGD

wijkverpleging thuiszorg jeugdzorg en andere instellingen voor langdurige zorg

Inmiddels is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers

verlengd gebruik en hergebruik goedgekeurd Deze zal op de NVMM website worden

gepubliceerd en staat voorlopig als biilaqe bii de LCI richtliin COVID 19

Mondmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID 19 via druppels

en in direct contact biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor

gezondheidsmedewerkers die patienten moeten verzorgen met COVID 19 WHO Leidraad

NVMM

Eerder is in Nederland bij zicht op afdoendevoorraden gekozen voor maximale veiligheid

Echter zitten wij nu in de eerste fase van krapte waarbij het vanaf nu nodig is om het gebruik

van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen Additioneel om zo lang mogelijk

met krapte om te gaan moeten wij ook rekening houden met verlengd en langdurig1 gebruik

van maskers en aanpassingen van de workflow om risico momenten te combineren

Het gebruik moet vanaf heden aansluiten op de taken en functies van de verschillende

medewerkers Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote

hoeveelheden aerosolen ontstaan zoals bronchoscopie cardiopulmonale reanimatie tracheale

intubatie niet invasieve beademing handmatige beademing optiflow tracheostomie

handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen Hiervoor wordt een FFP2 masker

geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP chirurgisch masker

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand

moeilijker is om te ademen te hoog wordt 3 4 uur of het masker heel nat

• Maskers hoeven i t t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
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patienten achter elkaar

Hergebruik van de FFP fchirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP en chirurgische maskers die gebruikt zijn te

bewaren voor her sterilisatie en later hergebruik Methoden worden onderzocht De gebruikte

mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden die afgesloten

wordt Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak

Informatie over de verdere athandeling voigt

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

• Richtlijn over her sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer is te vinden op www aad nl

tel 03«uaifcQ^

tel 03oJ

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

tel 01010 2e

10 2b10 2e buiten kantooruren 010

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alcsemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM ■

10 2e 10 2e

BBS Clb RIVM 10 2e I0 2e Clb RIVM 10 2e
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GGD Gelderland Midden^^^Clb RIVM 10 2e 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen Dat kan via profiel

bewerken Collega s die deze berichtenservice nog

niet ontvangen kunnen deze aanvragen

via https www rivm nl abonneren

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0n2@rivm nl

Service

10X2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 21 43 PM

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 32

Fri 3 20 2020 3 24 09 PMReceived

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 32

20 maart 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

• Situatierapportage aantal patienten

• Casusdefinitie ‘verdacht geval’ losgelaten

• Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD en en laboratoria

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• In voorbereiding

Bericht

Situatierapportage aantal patienten

Volgens de nodate van 20 maart 10 00 uur zijn er nu 2994 personen bekend met een bevestigde

infectie datzijn 534 nieuwe patienten ten opzichte van 19 maart In totaal zijn nu 106 personen

overleden de mediane leeftijd van de overledenen is 83 jaar jongste 63 oudste 95
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Van de 2994 bevestigde personen werken er 725 24 131 in de zorg zij worden vaker dan

andere groepen getest Actuele informatie over het aantal patienten dat is opgenomen geweest

op de IC is te vinden op de website van NICE Vanuit de NIVEL peilstations zijn tot vandaag 14

SARS CoV 2 infecties in totaal gerapporteerd het aantal zoals gisteren gerapporteerd was niet

correct Kijk voor een dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus

tCOVID 19 I RIVM

Casusdefinitie ’verdacht geval losgelaten

Een casusdefinitie voor een verdacht geval heeft meerwaarde als daar consequenties aan

hangen zoals voor de surveillance voordete treffen maatregelen of voor het testbeleid

Inmiddels is die meerwaarde er niet meer

Daarom vervalt de casusdefinitie voor een verdacht geval pervandaag In de richtlijn is enkel

nog de casusdefinitie van een bevestigd geval opgenomen We spreken vanaf vandaag enkel

van laboratoriumbevestigde gevallen en van personen met klachten die passen bij een COVID

19 infectie

Rapportagetool regionale en landelijke COVID 19 data voorGGD’en en

laboratoria

Erwordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gegevens over COVID 19 meldingen en de

SARS CoV 2 virologische dagstaten binnen de bestaande Rapportagetool

fhttps www rivm nl raoDortaaetool infectieziektenl GGD en en laboratoriummedewerkers die

betrokken zijn bij de surveillance zijn afgelopen februari benaderd en hebben op aanvraag een

tnlognaam en wachtwoord ontvangen voor deze besloten site Mail Q
l@rivm nl voorvraQen overde rapportagetool en het aanvragen van

inloggegevens We werken eraan de data volgende week binnen de tool beschikbaar te maken

10 2e

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Richtlijn voor gebruik PBM buiten het ziekenhuis

Als bijlage bij de LCI richtliiin COVID 19 zijn de uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waaronderverpleeghuiszorg huisartsenzorg

thuiszorg GGZ en gehandicaptenzorg opgenomen De verschillende sectored zullen deze

richtlijn nog vertalen in atstemming met de LCI naar sectorpecifieke maatregelen Zie

bijlage PBM buiten het ziekenhuis

Hergebruik van de FFP chirurgisch mondneusmasker

Het RIVM heeft een document opgesteld over hergebruik FFP2 mondmaskers Ziekenhuizen

wordt geadviseerd om na te gaan of zij de mogelijkheid hebben om maskers te desinfecteren en
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vervolgens opnieuw te gebruiken Aanvullende mogelijkheden voor hergebrulk van

mondneusmaskers zoals middels gammastraling worden op dit moment verder onderzocht

In voorbereiding

• Uniform testbeleid voorzorgmedewerkers

• Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis

Contactgegevens

10 2e

tel 030 10 2e 10 2e10 2e

• RIVM tel 030 10 2e 10 2e10 2s

tel 01010 2e

[buiten kantooruren 010^^^^10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

• Riiksoverheid

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

LCHV Clb RIVM |

10 2e Clb RIVM

■ GGD10 2S Clb RIVM 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Clb10 2e 10 2«

RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet

toegestaan

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nieuwsbericht PIENTER Corona onderzoek afgestemd met 10 129

10 2sen

RIVM launches large scale study on coronavirus herd immunity

RIVM has launched a large scale study to investigate how many people have antibodies for the

novel coronavirus Invitations to take part in the study will be sent to 6 000 people from all over

the country and from all age groups These people previously took part in a 2016 2017 study the

PIENTER 3 study With the results RIVM aims to learn more about the spread of the virus and

about the development of herd immunity in all age groups

Everyone who has been in contact with the virus will generate antibodies By measuring those

antibodies in their blood we will know how many people in the Dutch population have been in

contact with the virus

Several rounds of research

The screening will be repeated several times After each round we will know more about the

development of herd immunity in the population We will also research how long the antibodies

remain present in the blood and how good the quality of the antibodies is Then we will know if we

will be capable of withstanding a second infection in the longer term as well The study will take 18

months in total We expect to receive the results of the first round in May

PIENTER

The participants are people who previously took part in the PIENTER study PIENTER is a long term

study among the Dutch population on protection against infectious diseases In 2016 2017 RIVM

carried out the third PIENTER study Nearly 8 000 people between the ages of 0 and 90 years old

took part in that study

Comparing past and present

RIVM stored the remaining blood samples from the people who took part in PIENTER 3 and granted

permission to store their samples We will be taking blood samples again for the PIENTER Corona

study by means of a fingerprick sample We can compare the two blood samples This will give us

important information about the spread of the virus and the development of herd immunity Our

research will cover the period before during and after the outbreak of the novel coronavirus

Fingerprick blood sample

People who receive the invitation and sign up to take part will be sent a short questionnaire and a

fingerprick self sample set The questionnaire can be completed online Using the fingerprick self-

sample set the participants need to collect several drops of blood in a small collection tube and

send it back to RIVM by post All participation in the study takes place at home

More information available at https www rivm nl en pienter corona study
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

m

Wed 3 25 2020 11 14 51 AM

FW deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Wed 3 25 2020 11 14 51 AM

Impact CQVID 19 op Clb activiteiten 2020EvD docx

Antwoord van 10 2e

10X2°

10 2e

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phonel

Mobilel
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 15 57

|@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Cc

Bij dezen de ingevulde tabel

Daarnaast moet rekening gehouden worden met meer zieke werknemers en ook medewerkers die thuiswerken en

ook hun kinderen moeten onderwijzen en bezighouden Hierdoor lopen alle processen trager

10 2eMvrgr

10 2e 10 2s 5 rivm nlFrom

Sent maandag 23 maart 2020 12 02

10 2« 10 2e 10 2e

E
l Srivm nl IMEIS1BE [Ufliap] 1

Subject FW deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

|@rivm nlTo m m

| 5 rivm n 1

10 2e 1 5 rivm nlCc

Beste collega s

Vanuit het MT Clb is gevraagd te inventariseren welke activiteiten projecten we op dit moment moeten

stopzetten uitstellen vertragen doordat capaciteit expertise intern wordt ingezet voor COVID 19 of door drukte bij
stakeholders

Wat betreft het ABR programma heeft[mfl£Q] mij gevraagd na te gaan hoe dat zit met de activiteiten o g v

dierhouderij milieu en de BRMO surveillance en studies zoals EurGennet opkomende thema s etc

Kunnen jullie me dat deze week laten weten bijgevoegde tabel met 2 voorbeelden invullen En me ook doorgeven
als er geen projecten worden stopgezet of vertraging oplopen
N B Het gaat om de grotere lijnen dus het moet geen zeer gedetailleerde exercitie worden en niet teveel tijd
kosten En er hoeft nu ook geen personele financiele omvang bij Dat komt later wel

Groet 10 2e

I0 2e

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM National Institute for Public Health and the Environment

Centrum voor Infectieziektenbestrijding Centre for Infection Diseases Control

P O Box 1

3720 BA Bilthoven

Phonel

Mobilel
10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2b 10 2e [10 2e] 10 2e

10 2e

10 2e

l° 2e

10 2e

10 2a

10 2e10 2s

10 2b

1D 2e 10 2e

10 2» 10 2e

I0 2e 10 2s

Dubbel

10 2e

10 2e
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10 2e 10 2«To @rivm nll HS irivm nl]
10 2e |] 10 2e

10 2a [i 10 [2e §
10 129 f

« irivm nll H@rivm nl]

|@rivm nl] ||gQ

w

10 2e |@rivm nl] w

101 29|@rivm nl] EESB@rivm nl]i
m m

101 28 101 29 @rivm nl]
10 129From

Sent Mon 3 23 2020 4 07 25 PM

Subject deprioritering van Clb activiteiten door het coronavirus

Mon 3 23 2020 4 07 26 PM

Impact COVID 19 op Clb activiteiten 2020 docx

Received

Hallo ABR team

Vanuit het MT CIb is gevraagd in kaart te brengen welke activiteiten we op dit moment

stopzetten uitstellen vertragen doordat capaciteit expertise intern wordt ingezet voor COVID 19 of door drukte bij
stakeholders

Het gaat op dit moment om de grotere lijnen dus het moet geen zeer gedetailleerde exercitie worden en niet teveel

tijd kosten En er hoeft nu ook geen personele financiele omvang bij Dat komt later wel

Kunnen jullie deze week bijgevoegde tabel met daarin al 2 voorbeelden invullen Onder het kopje ABR team

Omdat een deel van de activiteiten onderzoek in vergaande mate door de diverse centra wordt uitgevoerd mogen

jullie je focussen op de onderdelen van het programma die vanuit het Programmateam getrokken worden Onder

EvT HiBSl Data voor Actie Juistandere lll 10 2e10 2e

Gebruik Maar ook andere zaken die relevant zijn om te vermelden

Aan de centra is separaatom input gevraagd op de door hun getrokken onderwerpen

Op 2 april is er een directeurenoverleg met VWS waarin we dit willen terugkoppelen Als je denkt dat er voor het

uitstellen van bepaalde activiteiten afstemming besluit van VWS nodig is zet dat er even expliciet bij

Groet

10 2e
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10 2e I
10 10 2e j 10 2e

10 2e HH|

10 2eTo @rivm nl] LCI ecretariaat[ |@rivm nl]
Cc @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 3 16 2020 4 57 36 PM

RE bedankje GGD en

Mon 3 16 2020 4 57 36 PM

Ja helemaal goed groetJ 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 16 maart 2020 17 27

To LCI secretariaat |@rivm nl

1C 10 2» 10 2b 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc

Subject bedankje GGD en

Dag collega s

In overleg metmflieaien

bedankje sturen Het zou heel mooi zijn a Is dat op woensdag bij de GGD en bezorgd kan worden en dan op

donderdag de webinar

Ik vraag misschien wel veel dus kijk wat mogelijk is Het zou nl mooi zijn woensdag een attentie en donderdag de

webinar

Kijk maar bv de grootste doos Merci of een mooie bos bloemen

Tekstvoorstel voor op het kaartje

willen we graag vanuit het LCI aan elke afdeling IZB van de GGD en een10 10 2e

Beste Infectieziektebestrijders
Dank voor jullie enorme inzet bij deze Covid 19 uitbraak

Jullie zijn toppers petje af

Namens de hele LCI |

is dit akkoord

Als jullie morgenochtend mij nodig hebben app mij even ik zit in het OMT 06 KiiajSW

Met vriendelijke groet

10 10 2e

10 2e

10 2e

tel 06

e mail

www rivm nl infectieziekten

10 2e

o rivm n I10 2e
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To ielisabeth nl 5elisabeth nl]

j@rivm nl]

[n m

Cc

From

Sent Tue 3 10 2020 2 51 48 PM

Subject Doorst rapport spoed onderzoek zkh Brabavnt voor INTERN gebruik
Received

m

Tue 3 10 2020 2 51 49 PM

Sooedonderzoek Brabant voor intern gebruik docx

Kaarten Brabant pptx

Bestej^H

Dit is het rapport van RIVM obv de gegevens tot en met gisteravond Ik begreep dat sommige ziekdnhuizen nog

meer testen hebben uitgevoerd maar wij hebben niet afle aantallen in beeld Dit rapport zullen wij niet in deze

vorm publiceren In cc degene die het onderzoek bij ons coordineert

Vriendelijke groeten ^^H



376789

10 2»To DVP QA adviseursfl |@rivm nl] j@rivm nl]
10X26From

Sent

Subject
Received

Tue 4 21 2020 8 16 13 AM

FW In plaats van De Keek

Tue 4 21 2020 8 16 14AM

Beste Allen

Aanvullend op de keek dieBBIS]dooraestuurd heeft

Gisteren in het bedrijfsvoeringsoverleg is besproken dat de tijdschrijfrapportages van 2020 minder compleet
is dan wat we gewend zijn voor DVP Aan iedereen het verzoek om tijdig tijd te schrijven A8iO zit op 93 er

ontbreekt dus 7

Volkdfchctd en drtbrabilileit DVP

ii i i
zit niet meer op de batchreview Hij houdt zich nu nog alleen bezig met contractmanagement10 2e

Vriendelijke Groet

Mw 10 2e

DVP10 2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bllthoven

Postbus 1 | 3720BA | Bllthoven | 101 28

M 31 0 1

|@rlvm nl

http www rivm nl

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2s 10 2b 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2b

10 2e

10 2s 10 2e

[t l 2e] 10 2s

10 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a I0 2e 10 2e

10 2e 10 26 10 2e 10 29 10 2e 10 2a

10 2e 10 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2a

I0 2e

10 29

10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e10H2 1

10 2» 10 2« 10 2S



376789

10 2b

10 2e

10 2b 10 2e

1C 2e 10 2b

10 2e

10 2e 10 129

10 2e 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 128

10 2e

10 128

10 2e

10 2e 1D 2e O0 2B

10 129 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

101 29 10 128

10 2e

10 2e

« 2

10 128 10 2a

10 128 I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2810 2e

10 2e

10 129 10 2e

10 2e I10 2e 10 2e 10 129

10 2e

1O 20

10 2e 1101 29 10 2e

10X2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 129

10 2e

10 129

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 129

10 2e 10 2e

10 29 10 2e 10 129 10 2e

10 2e

10 28

10 128 10 128 10 28

10 2e [10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 28

10 2e 10 2e 10 2e

101 28 10 28

10 2e

Dubbel

10 129
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Dubbel
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■■il3I3H@rivm nl]10 2»

10X2e

To l@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 4 21 2020 3 30 23 PM

RE In plaats van De Keek

Tue 4 21 2020 3 30 24 PM

10 2e 10 2eBeste en

In dit overzicht staat over het NPG

• Voor de zekerheid worden dit jaar meer griepvaccins ingekocht dan vorig jaar Met deze aantallen kunnen

we een opkomst van rond de 75 aan van alle opgeroepen mensen dat is flink hoger dan afgelopen jaar
Het is spannend of deze extra vaccins voldoende zullen zijn en of het tekort op de markt een probleem zal

zijn

Ik heb het inderdaad over 75 opkomst gehad maar in die zin dat we juist niet in zo n hoge opkomst zouden

kunnen voorzien

We hebben nu 3 6 mio vaccins besteld Dat is 7 meer besteld dan vorig jaar We denken nog na over meer

waarover meer in overleg morgen Er zijn echter meer dan 6 miljoen mensen die een uitnodiging krijgen dus met

dit aantal kunnen we amper een 5 hogere vaccinatiegraad aan

Over het NPPV staat er dit

• Pneumokokken voor ouderen De Gezondheidsraad heeft het advies uitgebracht dat gestart gaat worden

najaar met de oudere groep 70 79 jaar in plaats van 60 en 65 jarigen Afhankelijk van de beschikbaarheid

van vaccins zal de groep zoveel mogelijk uitgebreid worden met jongere leeftijdsgroepen

De huidige doelgroep is iedereen die in 2020 60 65 70 en 75 jaar wordt Het advies van de GR gisteren was om dit jaar
met voorrang een pneumokokkenvaccinatie te geven aan ouderen tussen de 70 en 79 jaar Mochten er onvoldoende

vaccins beschikbaar zijn dan adviseert de commissie eerst de groep 75 79 te vaccineren

Met vriendelijke groet

accinvoorziening

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kamerj 10 2e

M 06

@rivm nl

http www rivm nl

I0 2eaanwezig

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e

10X26 10 2e

10 2a

1Q 2a I0 2e I0 2e

10 2e 10 2a 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 103 2e

10 2e 10 2e

10 2e

{10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2»

10 2»

10 2e

10 28

I0 2e I0 2e

1Q 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

1D 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

101 28 10 128 £10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10X26}

10 2e 10 28 10 2»

10 2e

10 2»

10 2e

10 2«

10 2» 10 2eI10H26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e swim 10X2 10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e » 2e 10 2e

10 2s 10 2e mi 10X28 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 £2e

10 2e

10 2e

£10 2o

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

d0 2e 00 2e 10 2e I0 2e

10 2e 10 2e £10 2e

10 12810 2e

10 2e

101 28 101 28

10 2e 10 2e 10 2e 10X28

10 2e

10 2a

10 2e 10 2a 10 2e

101 28

10 28

10 2e

10 28

101 28

10X28

10 2e

10 2e

I0 2e

£10 2e

101 28

10 2e 101 28

10 28

101 28

10 28

10 2e

10 28 10 28

10 28 10 2e I0 2e 10 2e

101 26

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 28 I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 28

10 2e 10 2e 10 28

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e
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■■B2I3H@rivm nl]10 2»

10 Ze

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Wed 4 8 2020 9 46 02 AM

RE In plaats van De Keek

Wed 4 8 2020 9 46 03 AM

10 2een

Helemaal prima hoor

Groet en dank

Met vriendelljke groet

10K26

Coordinator RIVM Infopunt telefonie mail

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP

Lubeckplein 34 | 8017 JS Zwolle

Postbus 7020 | 8007 HA Zwolle

T 31 30^
m 3i sm

l@rivm nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 8 april 2020 11 36

|@rivm nl10 2e 10 2e 10 2b 10 2» |@rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

10 2eHa

Excuses verkeerd begrepen Komt natuurlijk omdat jij hetzo relaxed brengt
Volgende week rectificatie oke

Vnendelijke groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 8 april 2020 11 19

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl grivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

10 2sGoedemorgen 10 2sen

Voor Infopunt zijn de telefoontjes wel genormaliseerd maar de mail nog niet Normaliter ontvangen we tussen de

30 50 e mailtjes per dag en momenteel zijn dat er nog 200 300 per dag
Dus daar nog niet terug op

1

normaal niveau

Groet

Met vriendelijke groet

10 2e

Coordinator RIVM Infopunt telefonie mail

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP
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Lubeckplein 34 | 8017 JS Zwolle

Postbus 7020 | 8007 HA Zwolle

T 31 30

M 31 6 [sj

jwrLni
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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10 2e

101 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

10 126 10 26 10 2e 10 26

101 26

l° 2e

10 26 10 2e 10 2e

101 26 101 26 10 26

1Q 2e 10 2e 10 2e 10 26 10 2e

10 2e I0 2e
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10 2e

10 2e

1Q 2bTo @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 4 23 2020 11 33 53 AM

RE In plaats van De Keek

Thur 4 23 2020 11 33 54 AM

Deze tekst was zeker a I correct

• Voor de zekerheid wordt 7 meer vaccins ingekocht dan vorig jaar Dit is relatief 12 jaar geleden was er een veei hogere

opkomst Als nu biijkt dat ditjaar de opkomst weer rond 75 is van alle opgeroepen mensen dan hebben we tekort Het

blijft dus spannend of deze extra 7 voldoende zal zijn en of het tekort op de markt een probleem zai zijn

Ik ben op dit moment aan het proberen nog tot 12 meer in te kopen Hoever we tussen de 7 en 12 uit zullen

komen hangt nog af van de productie opbrengst

Met vriendelijke groet

MSc1 2M

|Vaccinvoorzieningi 2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kamer^^^^J

10 2M 06 |
10 2e @rivm nl

http www rivm nl

aanwezig 10 2e

www rivm nl

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 21april 2020 18 03

10 2 10 2 10 2» 10 2|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

10 2eHi

Zie mijn reactie hieronder in rood

Vriendelijke Groet

m

[dvp

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 372^^^Bilthoven
Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven |^™ II

T 31 0 30

M 31 0 61
|@rivm nl10 2e

http www rivm nl

10 2e
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10 28 10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

Dubbel

10 2e
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10 26 10 26

10 2e 10 2e

10 2»

10X29 10 2e 10 2»

C10 2 10 2» 10 2e

[10 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 2e 10 29

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2» 10 2»

10 2e iBX2e 10 i 2ei 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10X29 10 2a 10 129 10 2»

101 29 10 129 10X2» 10 129 10 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 2o00W29I

10 2a 10 2o 101 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e10K2e

10 2e 10 2© 10 2e

10 2e

10 129

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10X29

10 2e 10 2e 10 129

10 2e 10 29 10 2e 101 29

10 [2e 10 2e10 2e [iBlfJe 10 2a

10 2e

10X29

10 129

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 29

10 2e

10 2»

10 2e 10 29

10 29 10 29 10 29 10 29

10 29 10 29 101 29

10 2e10 2e

10 2e

10 2e 10 29

10 29 101 29 10 29| 101 29

10X29

10X20

10X20 10 2e 10| 29

10 29

101 29

10 2e

10 29

10 29

10 29

10 2e

10 2e

10 29

10 29

10 2e

10X20 10 2e

10 29

10 2e

10 2e

10 29

Dubbe1
I10 2e 10 29

10 2e 10 2e 10 2e 10 26

101 29

10 2e

10 129 10 2e 10X29

10X29 10X29 10 29

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 29 10 29 101 29

10 29 10X20

10 2e

I0 2e
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jliiaia31@minvws nll

|@rivm nl]
©minvws nlj tiaitSM@minvws nl1 MiEtaiwmm io 2e

10 2e |] 10 2e

10 {2e gjg

10 2»To

From

Sent Sun 3 22 2020 12 27 15 PM

Subject FW Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

Sun 3 22 2020 12 27 28 PM

2Q20Q32Q SITUATIERAPPQRT DCC VWS aan Veiliaheidsreqio s 5 pdf

Received

ATT00001 htm

20 03 2020 Aansluitinq veiliqheidsreqios en de nationale crisisstructuur pdf

ATTQQ0Q2 htm

Een vraag Vanuit onze achterban hebben we de onderstaande mail met bijlagen ontvangen De SITRAP hebben we van jullie

gehad maar de bijgevoegde brief voor zover we hebben kunnen nagaan niet Willen jullie daar eens naar kijken Alvast dank

Groet

m

BBS
BSJBB
NEPERLAND

GGD GHOR Nederland

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

E mail ^^B@qqd qhor nl

Telefoon 06

Websitewww qqdqhor nl

HiaitSlfilGGDGHORNL

10 2e

De uithraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij tot 6 april in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheidj zoveel

mogelijk thuiswerken U kunt mijgoed bereiken via e mail of via mijn mobiele telefoon

Begin doorgestuurd bericht

Van _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Datum 20 maart 2020 om 22 47 43 CET

Aan l minvws nl _Groep PG DDA Crisis Extra ind bewindsjieden^^^^
M@minvws nl Groep PG DDAStandaard

M@kabinetvandekonine nl |
3@minszw nl

rivm

It
• @minvws nlrn

10 1

10

l@nctv min ienv nl

minvws nl

Il@RIVM NL jB
minvws nl B

^ jSJminvwsjT]^ ]

rn m rn [y

IN
Ir 1 r|@minocw nl 1

Ir 2e 10] 2eQl@minvws nl | |@minvws nl

a l 10 2e lv Mu 10 2e Iminvws nl |@minvws nlm

10 2eminvws nl

B@kabinetvandekoning nl

J^jminbuzaml^H

minvws nl

^wSJjdvmmb Crisiscoordinator BZ

minbuza nl

QJ@minaz nl DCC BZK^^H@minbzk nl DCC LNV

minienwm^fflS^m^nienwu^^
l@igi nl

Q] m

ihl ffl m

10X28 IFj m m

^@minvws nl M

|@minlnv nl DCC SZ^Nffl
J@minvws nl H

minszw nl MB m

10 28 Im
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00 2e gl I0 [2e I0 2eI S3minvws nl I m | 5JMINSZW NL

10 2e

10X28 |g 10 2e

10X28

101 28 1 10X28

10 2e [Si
10 28

10X20

10 2e

10 2e

10 2e Eg

10 2e

I0 2e

10 28

10 2e

I 10 2eg|@minvws nl

@minvws nl

l@minvws nl

10 28 I 10 28gminvws nl |@ rivm nl

minvws1nl B

m

minvws nl r’|10 2e Rj

Irivm nl l@rivm nl I

10X28l@nctv minjenv nl privm nl

10 2t 10 128@rivm nl

~|@rivm nl f

|@minvws nl I

@minvws nl El

@rivm nl |@rivm nl

101 28 r@minbuza nl

I Iminvw5 nl |
^B@rivrmnlm minszw nl LCI |

10 28@rivm nl

Bbia31@isi nl

|@rivm nl ^J@lhv nl LOCCUj

10 2810 12 [gj
10 28

10 28

10 2e

1O 20

10 2e

@minvws nl

@rivm nl B

@nctv minjenv nl I

l@minvws nl jBj
B@minbuza nl ■

l@minbuza nl I

@^7B
M@iei nl

m m

I l 10X28 |@minvws nl

b AbigailNCC Bid i v|

1 10 2e

10 28

10 2e ^ 10X28 |
10 28

10 2e ijg 10 2e

10X2e

10X28 101 28

| 10 28

10X28

10 2e

| | 10 2el@minvws nl

^B^minbuzaml J

l@minbuza nr1

l@minbuza nl

@minvws nl minvws nl rivm nlm In m

10 2e 111minvws nl 1 ^@minvws nl

l@nvwa nl

iXQ

10 2e5 minvws nl

B@minszw nl |
@minvws nl

pM@minvws nl

|^jTTinbzkml |^H
jSminvws nl

S belastingdienst nl

Onderwerp Situatierapportage Veiligheidsregio s DCC VWS 5

10 2e

yjjgyJ |@rivm ni i

jminvwsm^ 35
minvws nl 1

igj nl |rj] m10 2e

10 2e

IN
|@minvws nl BI

Aan NCC

Beste collega s

Graag wil ik jullie verzoeken om de situatierapportage en bijlage aan de veiligheidsregio s te sturen

Met vriendelijke groet

101 28

Departementaal Crisiscentrum VWS |
Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |
M 06 10 2e10 2e pminvws nlE

Begeleidende tekst

Geachte heer mevrouw

In de bijlage ontvangt u de wekelijkse situatierapportage bijlage van het Departementaal Crisiscentrum van het

Ministerie van VWS De rapportage bevat informatie en handelingsperspectieven rond de uitbraak van het COVID 19

coronavirus

Het betreft informatie voor professionals die betrokken zijn bij de crisisbeheersing Hierbij het verzoek deze

informatie te delen binnen uw crisisorganisatie De informatie is zorgvuldig bij elkaar gebracht en zoveel

mogelijk geactualiseerd Indien u informatie mist of er behoefte bestaat aan aanvullende informatie kunt u dat laten

weten via onderstaande gegevens van het Nationaal Crisiscentrum NCC

De sitrap is verstuurd aan alle veiligheidsregio s de leden het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg IAO en

volgens de netcentrische werkwijze opgenomen in het LCMS activiteit 26 Multibeeld

Met vriendelijke groet

Nationaal CrisisCentrum NCC
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E {^fgi nrtv minvenj nl

T 31 0 70

T 31 0 70

F 31 0 70

|algemeen nummer

^incident nummer

10 2e

10 2e

10 26
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Besmettelijke periode
Exacte gegevens over de besmettelijke periode ontbreken Een patient is in ieder geval

besmettelijk tijdens de symptomatische fase Huang et al 2020 Zowel patienten met

milde als ernstige klachten kunnen virus uitscheiden Zhang et al 2020 Ook in de

feces van de patient is het virus met PCR aantoonbaar [1 RRA ECDC] Na hetverdwijnen
van de klachten kan het virus met PCR nog aantoonbaar blijven in zowel de keel 7 14

dagen als feces 4 5 weken Ook is virus met PCR aangetoond in de keel 1 2 dagen

voordatziekteverschijnselen optreden Tong et al 2020 Bij sommige asymptomatische

personen is het virus met PCR aantoonbaar in de keel zonder dat zij zelf later ziek werden

6 7 8 Bai et al 2020

Onduidelijk is of het aantonen van virus bij asymptomatische personen gerelateerd is aan

besmettelijkheid Op basis van de huidige literatuur zijn het voornamelijk symptomatische

personen die bijdragen aan de verspreiding en lijkt de bijdrage van de asymptomatische

personen aan de verspreiding beperkt Ghinai et al 2020 Slechts bij een asymptomatische

persoon met PCR aangetoond virus in de keel was het mogelijk het virus ook daadwerkelijk
te kweken 8 Tevens zijn op dit moment geen aanwijzingen dat faeco orale overdracht

bijdraagtaan de verspreiding

Besmettelijkheid
Exacte gegevens over de besmettelijkheid ontbreken Hoe zieker iemand is hoe meer virus

de persoon kan verspreiden Ook de overlevingsduur van het virus buiten het lichaam is

onbekend en afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak de temperatuur en de

luchtvochtigheid Tot nog toe kon niet worden vastgesteld dat besmette oppervlakken een rol

spelen in de verspreiding Moriarty et al 2020

1 World Health Organization Report of the WHO China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019

COVID 19 Geneva WHO 2020 Available from https www who int docs default

source coronaviruse who china joint mission on covid 19 final report pdf

6 Zou L Ruan F Huang M Liang L Huang H Hong Z et al SARS CoV 2 Viral load in upper respiratory

specimens of infected patients New England Journal of Medicine 2020

7 Pan X Chen D Xia Y Wu X Li T Ou X et al Asymptomatic cases in a family cluster with SARS CoV

2 infection The Lancet Infectious Diseases 2020 2020 02 19

8 Hoehl S Rabenau H Berger A Kortenbusch M Cinatl J Bojkova D et al Evidence of SARS CoV 2

infection in returning travelers from Wuhan China New England Journal of Medicine 2020

Rapid risk assessment Coronavirus disease 2019 COVID 19 pandemic increased transmission in

the EU EEA and the UK seventh update Rapid risk assessment Coronavirus disease 2019 COVID

19 pandemic increased transmission in the EU EEA and the UK seventh update

Tong Z Tang A Li K et al Potential presymptomatio transmission of SARS CoV 2

Zhejiang Province China 2020 Emerg Infect Dis 2020 published online Mar 9 DOI

10 3201 eid2605 200198

Ghinai I McPherson TD Hunter JC Kirking HL Christiansen D Joshi K Rubin R

Morales Estrada S Black SR Pacilli M Fricchione MJ Chugh RK Walblay KA
Ahmed NS Stoecker WC Hasan NF Burdsall DP Reese HE Wallace M Wang C

Moeller D Korpics J Novosad SA Benowitz I Jacobs MW Dasari VS Patel MT
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Kauerauf J Charles EM Ezike NO Chu V Midgley CM Rolfes MA Gerber SI Lu X

Lindstrom S Verani JR Layden JE Illinois COVID 19 Investigation Team First

known person to person transmission of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 SARS CoV 2 in the USA Lancet 2020 Mar 13 pii S0140

6736 20 30607 3 doi 10 1016 S0140 6736 20 30607 3

Bai Y Yao L Wei T et al Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID 19

Journal American Medical Association 2020 published online Feb 21

DOI 10 1001 jama 2020 2565

Moriarty LF Plucinski MM Marston BJ et al Public Health Responses to COVID 19 Outbreaks on

Cruise Ships — Worldwide February March 2020 MMWR 2020 March 23

Zhang W Du R H Li B et al Molecular and serological investigation of 2019 nCoV

infected patients implication of multiple shedding routes Emerging Microbes

Infections 2020 published online Feb 17 DOI 10 1080 22221751 2020 1729071
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10 2»

10 2s |

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject RE Antw In plaats van De Keek

Thur 6 18 2020 12 16 57 PM

Thur 6 18 2020 12 16 56 PM

Received

Hoi 10 2e

Nee kan nog wel wachten mijn vraag kwam nav ons BO met VWS waar^^aangaf dat er al een eerste

verkenning lag

Maar hoor het graag zodra er iets te bespreken informeren is

10 2eGroeten

10 2«10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 18 juni 2020 14 01

|@rivm nl

Subject RE Antw In plaats van De Keek

10 2e B 10 2eTo

Er is op dit moment eigenlijk nog niet iets zinnigs over te zeggen omdat er nog zo veel verschillende scenario s

mogelijk zijn Ik denk dat we wat meer moeten weten over de contouren van zo n programma

Wordt je er op dit moment al actief op bevraagd Kan een eerste inschatting nog wachten

Met vriendelijke groet

10 2e

Rijksinstituutvoor Volksgezondheid
en Milieu

Mintoerfcran volksgezondheid
Welzijn enSpon

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s RIVM DVP

m

10 2eT 030

M 06| m

g rivm nlE

10 2e 10 2S @rivm nlFrom

Sent dinsdag 16 juni 2020 09 53

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject RE Antw In plaats van De Keek

Hoi 10 2»

Alles goed daar

Is er al iets te melden over het Covid project metname dan de financiele kant

Hoor het graag

Groeten^
10 2e 10 2e g rivm nlFrom

Sent donderdag 7 mei 2020 09 52

|@rivm nlTo m m

nl

Subject Antw In plaats van De Keek

Cc
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Ja inderdaad Al is de Fin kant in deze fase van verkenning nog geen onderdeel

Gr 10 2e

10 2e 10 2» privm nlVan

Datum^^me^02^o^^9 32 4^CE^^B

BME1@rivm nl

CC

Onderwerp FW In plaats van De Keek

Hoi 10 2e

Je weet BI3BU wel te vinden als de tijd daar rijp voor is he

Vriendeliike groet
10 2e

10 2b 10 2» I S3 rivm nlFrom

Sent donderdag 7 mei 2020 08 44

10 2e 10 2e | 5 rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

10 2©
Hoi

Erg prettig en informatief deze update

Ik heb een vraag over dit punt
• Qrientatie op vaccinatiecampagne COVID 19 Belangrijk omlonsdaar alvast op voor te bereiden hoe

gaan we inkopen hoe gaan we oproepen hoe gaan we registreren
en zal hierover in gesprek gaan met verschillende collega s van DVP maar ook met CIb en CvB

10 2e gaat een eerste verkenning doen

Het lijkt mij dat dit ook nogal wat financiele impact gaat hebben het is een erg omvangrijke actie Ik wil dan ook

graag aangehaakt blijven worden over wat er gaat spelen

Hoor het graag van je

10 2eGroeten

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e



376975

10 2e

Dubbel
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Voortschrijdend Verslag Calamiteiten Management Team RIVM

Week 23 30 maart

Onderwerp Corona maart 2020

l 2» 10 2e 10 2ePermanente leden

voorzitter |10 2e 10 2e verslag

10 2e10 2eKopie

CMT 23 maart 2020 14 00 uur

10 2e telefonisch

secretaris

10 2e telefonischDeelnemers

10 2e 10 29voorzitter

14 00 14 15 uur

10 2eInrichting centraal loket

^^jeeft een toelichting op de nota en hoe dit zich verhoudt tot andere teams Vandaag is de

lste bijenkomst geweest van het triage team Er is voorzien in afstemming met

1 het LCI

1

2 de IV organisatie

3 de coordinatie van het team ligt bij 10 2e

10 2e die werkzaam is bij het info punt verzorgt afstemming met communicatie

l\la een 1st6 schifting worden e mails door gezet langs bestaande kanalen Bijv naar naar LCI of VWS

4

als het over mondkapjes gaat

Er moet nog ingeregeld worden

1 Hoe wordt e e a gelogd

2 Een standaard antwoord e mail op aanbod waar geen behoefte meer aan is

3 Een e mail vanuit het CMT naar alle medewerkers

4 Een bericht op Insite

5 Aan een beslisboom met wat te doen met de e mails is in de maak

Ook Rijksbreed is er afstemming en de kwaliteitscontrole is geborgd Het doel van het triage punt is

de bulk aan aanbiedingse mails te centraliseren zodat het niet ieders werk beinvloedt

Zie verder besluitenlijst

Beeld Delen laatste feiten en ontwikkelingen

Er komen veel reacties van werkvloer over het thuiswerken Over het inrichten van een werkplek de

balans tussen werken en de opvang van kinderen schuldgevoel over niet aan de uren komen en dus

in de nacht maar werken zorgen over Corona en zorgen over alleenstaande collega s

Vanuit communicatie komen de berichten dat de druk kritiek op het RIVM en Den Haag toenemen

Vanuit IV is er iets meer rust Er wordt wel meer thuisgewerkt Er zijn bij de balie van IV extra

maatregelen genomen om 1 5 meter afstand te houden Ook is duidelijk dat er medewerkers aan de

balie staan die makkelijk vanuit huis op afstand geholpen kunnen worden

Uit de operationele teams

Operationeel Team Bedrijfsvoering

Zie actielijst

Pagina 1 of 2
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Operationeel Team Kritische processen

Coordinatie RIVM deelname aan Landelijk operationeel Team Coronamfflg|geeft een toelichting op
de nota In ieder onderdeel is het RIVM vertegenwoordigd

het RIVM de coordinatie moet nog op gang moet komen

is kwartiermaker voor

Kennisteam gedragswetenschappers binnen het RIVM begint zich te vormen was vandaag bij
het NKC aanwezig en daar was de vraag om het kennisteam als adviesgroep in te richten

communiceert dit met Mariken

10 2e

Omvang kritische processen wie rekenen we mee

^heeft een ruime inschatting gemaakt van de omvang van mensen die in de kritische

processen werkzaam zijn Ook de schoonmaak rekenen we tot deze groep er wordt uitgevraagd

met hoeveel we uit die groep toekunnen gelet op de regels van de Rijksoverheid m b t

schoonmaken Zonder deze medewerkers gaan we uit van 350 medewerkers

Volgende CMT

Dinsdag 24 maart 14 00 uur T 0 19

Teleconference CMT 22 maart 2020 16 30 uur meest recente verslag bovenaan

Aanwezigen voorzitter 10 2e 10 2e

verslag vz CMT vanaf 23 mrt Qt0 2«

^ seer CMT vanaf 23 maart

In opvolging van de teleconferentie van zaterdag 21 maart worden wederom actuele feiten

ontwikkelingen gedeeld en agendapunten ter bespreking in het CMT van maandag 23 maart

opgehaald

^Jmeldt dat vanmorgen overleg in het Catshuis heeft plaatsgevonden

aanwezig Er zijn geen acute veranderingen t a v het acute beeld wel wordt het sentiment gedeeld

10 2e was hierbij

dat er meer druk op de compliance gezet moet worden er is een neiging naar aanvullende

maatregelen Vandaag is ook een extra NL alert uitgegaan met het verzoek aan mensen zich aan de

richtlijnen t a v social distancing te houden Komende dagen zal scherp gemonitord worden hoe de

actuele cijfers zich verhouden tot de modellen Maandag 23 maart zal een persconferentie met

plaatsvindenMinister en Minister 10 2e10 2e

Vanuit het operationeleteam bedrijfsvoering zijn geen aanvullende mededelingen

UlsHEQJmeldt vanuit het operationeel team kritische processen dat dat er vanuit het ministerie van

J V een landelijk operationeel team Corona wordt ingericht met 4 clusters met 3

aandachtsgebieden

De clusters zijn 1 Gezondheid en zorg 2 ContinuTteit en schaarste 3 Scenario s planning en

handelingsprotocol en 4 Samenleving en veerkracht psychosociale hulpverlening

De aandachtsgebieden betreffen a bestuurs en beleidssamenwerking b informatiemanagement

en 3 eenduidige communicatie

Het RIVM is gevraagd aan divers clusters deel te nemen CMT is het daarmee eens waarbij belang

van interne coordinatie en afstemming onderling benadrukt wordt 10 2e wordt gevraagd voor

Pagina 2 of 2
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morgen een voorstel voor te bereiden over de coordinate vanuit het RIVM ter bespreking in het

CMT

IDS

tekorten t a v diagnostiek dreigen Het OT pakt dit punt verder op en koppelt terug richting CMT als

er actie ondernomen dient te worden

101 29Verder geeft het OT KP terug dat vanmorgen gesproken is met

Op dit moment zijn er vanuit het operationeel team IV geen relevante aanvullingen voor het CMT

pan dat er met urgentie gewerkt wordt aan een intensivering van

de overheidscommunicatie Ook zullen de webcare afdelingen van de diverse departementen zich

scherper gaan organiseren

Tenslotte geeft^^^^™66 Sraag te willen verkennen of het voorzitter en secretarisschap binnen het

CMT via een week op week af te realiseren valt

Vanuit communicatie geeftj 10 2s

10X29 om en om met 10X29

Teleconference CMT 21 maart 2020 16 30 uur

Aanwezigen | voorzitter |
verslag vzCMT vanaf 23 mrt seer

CMT vanaf 23 maart

101 29 1

Doel van deze teleconferentie is het ophalen van aanvullingen op het algemene beeld onderlinge

uitwisseling van informatie en te bepalen of en welke besluiten er dit weekend nog genomen dienen

te worden danwel kunnen worden uitgesteld tot maandag Verslag en actiepunten en besluitenlijst

worden niet behandeld

Komende vrijdag komt de groep gedragswetenschappers naar het RIVM waar zij geinformeerd

zullen worden over de lopende activiteiten De gedragswetenschappers willen we inzetten om

kabinets besluiten die zijn gebaseerd op OMT adviezen te vertalen richting mogelijke campagnes

is hierbij betrokken vanuit het RIVM10 129

Vanuit het operationele team bedrijfsvoering zijn geen bijzonderheden op dit moment

Vanuit het operationele team IV zijn er ook geen nieuwe ontwikkelingen te melden

Communicatie meldt dat het eerste RIVM journaal inmiddels online staat Insite

verder dat de rijksoverheid momenteel overspoeld wordt met aanbiedingen de instelling van een

centraal loket waar aanbod in diensten kennis en middelen door een triagecommissie wordt

bekeken is dus inderdaad urgent Afgesproken wordt dit punt te agenderen voor het CMT van

hiervoor uit te nodigen

10 29 meldt

10 2emaandag 23 maart en

Verder schetst pen zeer divers mediabeeld is Er zijn veel vragen en er verschijnen veel

artikelen vanuit zeer diverse perspectieven Algemene tendens t a v het RIVM is niet negatief

101 29

CMT 20 maart 2020 15 00 uur

10 29 telefonisch 10X29 10 29

10 2e

Deelnemers

101 29 telefonisch 10 2e 101 29 voorzitter secretaris
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Nagekomen wergaderstukken

Voorstel voor centrale behandeling van e mails m b t hulp vragen een aanbod middelen en

kennis over Corona

Opzet instructies tijdschrijven i v m Corona situatie

Check noodnummers RIVM

Beeld laatste feiten en ontwikkelingen

10 2e is afgetreden wegens gezondheidsklachten zal o a alle CoronaMinister

gerelateerde werkzaamheden van hem overnemen Vanmorgen in de bestuursraad VWS waar|||[
aanwezig was werd benadrukt dat dit een wake up call voor ons alien is Zorg voor goede

adequate en tijdige vervanging

10 2»

^^eeft aan vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken een continue stroom van informatie te

ontvangen deze worden gemonitord en waar relevant voor het RIVM worden zaken opgepakt

Nagekomen stuk Voorstel voor centrale behandeling van e mails m b t hulp vragen een

aanbod middelen en kennis over Corona

I0 2e heeft een voorzet ingebracht voor de inrichting van een centraal loket voor

de behandeling van emails met betrekking tot aangeboden hulp kennis en diensten aan het RIVM

Vanuit het CMT wordt aangegeven dat er een grote urgentie is ten aanzien van de inrichting van een

dergelijk loket en het CMT vraagt de triage commissie zo snel als mogelijk in te stellen

Toegevoegd wordt dat het niet alleen ontvangen e mails betre ft maar ook verzoeken die op andere

wijze het RIVM bereiken zoals bv via Linkedln Het voorgestelde e mail adres kan worden

aangemaakt en er zal communicatie voorbereid worden richting de RIVM medewerkers inclusief

bijbehorende instructies T a v de inrichting geeft het CMT verder ter overweging mee 1 optie tot

het inhuren van een viroloog van buiten het RIVM gezien de belasting op de eigen medewerkers

2 het betrekken van een deskundige op het gebied van certificering 3 afstemming afdeling inkoop

RIVM VWS goed af te laten stemmen zal direct na dit CMT gevraagd worden e e a in

werking te zetten 27 maart zal een eerste korte evaluatie geagendeerd worden bij het CMT

10 2e

Uit de teams

Operationeel Team Bedrijfsvoering

Het CMT gaat akkoord met Opzet instructies tijdschrijven ivm Corona situatie Deze instructie zal zo

snel mogelijk naar medewerkers verspreid worden

Operationeel Team Kritische Processen

Het OT KP heeft geTnformeerd naar de stand van zaken rondom de Nederlandse Antillen Het lijkt

erop dat alle monsters nog steeds gewoon binnen komen maar men houdt de vinger aan de pols

Er wordt rekening mee gehouden dat de huidige maatregelen wellicht langer kunnen gaan duren

dan momenteel afgekondigd Er wordt dus reeds gekeken naar het bijschakelen waar dat nodig is

De druk op middelen en personeel neemt ondertussen toe Hier ligt een rol voor de in te stellen

triagecommissie hierbinnen kan prioriteit gegeven worden aan personeel benodigd materieel

Hans geeft aan dat hij blij is met de aandacht voor de sense of urgency en het regelen van
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achtervang voor de langere termijn Mogelijk kan ook een beroep gedaan worden op voormalig

RIVM medewerkers die op diverse onderdelen nog inzetbaar kunnen zijn Contacten met deze

groep loopt reeds

Operationeel Team IV

Nagekomen stuk Check noodnummers RIVM

Vandaag is een email ontvangen van de telefoonprovider dat zij komend weekend wijzigingen zullen

doorvoeren aan hun werkwerk i v m de significante toename van het netwerk van de afgelopen

dagen Zij vragen het RIVM een check te doen op de cruciale nood nummers zodat zij de

continuiteit en bereikbaarheid via een work around tijdens de update kunnen kunnen waarborgen

Het support centrum constateert inmiddels dat er groei is in het aantal RIVM ICT middelen dat mee

naar huis genomen wordt t b v thuiswerken zowel met als zonder directe toestemming van

leidinggevenden Nu wellicht de periode van thuiswerken wat langer lijkt te kunnen gaan duren

wordt het belang van goede thuiswerkfaciliteiten onderkend Binnen het CMT is eerder aangegeven

dat restrictief met uitleen om zal worden gegaan en dat als regel is ingesteld dat het dan alleen zal

gaat om uitleen van toetsenborden ergonomische muizen De RIVM werkzaamheden dienen echter

zo goed als mogelijk te worden voortgezet aan verzoeken om bv een extra beeldscherm thuis ter

beschikking te krijgen zal ter beoordeling aan de direct leidinggevenden toestemming worden

gegeven Er dient daartoe een standaard procedure inclusief bijbehorende werkinstructies

communicatie opgesteld te worden waarbinnen ook een juiste registratie bij het supportcentrum

opgenomen wordt

Vanuit CIO Rijk is nu t b v het voeren van videoconferences WebEx als voorkeurstool aangemerkt

Voor het RIVM waar GoToMeeting al geruime gebruikt wordt zal WebEx aanvullend beschikbaar

gesteld worden

Communicatie

Vandaag is de eerste editie van het RIVM journaal opgenomen Deze zal later vandaag of anders

dit weekend via Insite gepubliceerd worden Afgesproken is t a v de communicatie dat centrale

urgente informatie via de DG verloopt en dat communicatie vanuit de staven via werkinstructies

Q A s uitgaat 30 maart zal bekeken worden of hiermee voldoende aan de informatiebehoefte van

leidinggevenden medewerkers wordt voldaan

^^vraagt verder hoe we als RIVM het tegengeluid kanaliseren Komende week wordt

gesproken met een aantal gedragswetenschappers en ook modelleurs zullen uitgenodigd worden

zullen hier buiten het CMT om verdere afspraken overom in gesprek te gaan

maken

10 2e

Verslag inclusief besluiten en actielijst

N a v van het verslag wordt geTnformeerd naar genoemde reflectiemoment in de bestuursraad

VWS Deze heeft i v m tijdsdruk niet plaatsgevonden Wei is het goed zeker ook voor het RIVM

hierbij in de DR stil te staan

Ter informatie

Bijgesloten is de aanbeveling vanuit CIO Rijk en het Nationaal Archief voor archivering van

Corona COVID 19 gerelateerde overheidsinformatie Deze nota zal ookgedeeld worden met de
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leidinggevenden van belang is vooral het appel informatie documentatie ten aanzien van Corona te

bewa ren a rchiveren

Actiepuntenlijst CMT 4 Corona

Gestart op 10 03 2020

Verantwoordelijk EinddatumNr Actiepunt Status

Aanpassen titel nota

produktieverlies naar analyse
van impact van Corona op de

RIVM realisatie

Openstaand49 20 03 202010 2 5

Input ophalen binnen de

organisatie ter voorbereiding

bespreking nota zoals bij 49

genoemd

Allen Openstaand54 20 03 2020

Terugkoppeling vanuit het CMT 10 2e Afgehandeld 23

03 2020

55 20 03 2020

10 2e tavnaar

inrichting loket met het verzoek

dit z s m in te regelen

Check afstemming en

terugkoppeling op noodnummers

RIVM tbvde komende change bij
de provider

Openstaand56 20 03 2020[10 2e

Opstellen werkinstructiet b v

uitleen ICT thuiswerkfaciliteiten

Openstaand57 23 03 202010 2»

De aanbeveling vanuit CIO Rijk en

het Nationaal Archief mbt

archivering COVID 19

gerelateerde overheidsinformatie

worden gedeeld met de

leidinggevenden

Openstaand58 23 03 20201Q 2e

1Q 2eVoorstel interne coordinate

deelname RIVM aan landelijk

operationeel team Corona

Afgehandeld 23

03 2020

59 23 03 2020

Bezetting voorzitter secretaris in

CMT bekijken

10 2e Afgehandeld 23

03 2020 zie

besluitenlijst

60 23 03 2020

Communicatie voorbereiden igv
Corona besmetting RIVM

medewerker

Openstaand61 23 03 202010 2e

10 2e uitnodigen 10 2e Afgehandeld 23

03 2020

62 23 03 2020

CMT 23 03 ter bespreking

centraal informatiepunt
10 2eInventariseren welke gebouwen63 25 03 2020
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dicht kunnen Dit i v m

aangescherpte schoonmaak

handelingen en dus kosten

Inregelen van goede zorg in

brede zin bij thuiswerken

ergonomisch psycho sociaal

i s m Bedrijfsarts ARBO arts

64 25 03 202010 2e

25 03 202010 2e

Deze instructie bij Q A op Insite

Voorstel Tips tricks maken om

de verbinding tussen collega s te

behouden i s m

Bedrijfsmaatschappelijk werk

65 25 03 202010 2e

Insite berichten die van belang

zijn kunnen langer bovenaan

blijven staan en worden

opgenomen bij de Q A Dit wel

aangeven bij Remko

alien doorlopend doorlopend66

Maak regel groen als actiepunt is afgehandeld

Beslluitenlijst CMT 4 Corona

Gestart op 10 03 2020

BesluitNr Datum

Interne communicatie gaat via Insite tenzij het gaat om instructies voor

het personeel deze worden altijd gedeeld via email

01 10 03 2020

Er wordt onder de centrum en stafhoofden en hoofd DVP

geinventariseerd welke kritische bedrijfsprocessen er zijn in aanvulling

op de al bestaande lijst vanuit het vorige CMT en welke plannen voor

bedrijfscontinuiteit er al liggen

02 10 03 2020

Er wordt een mail gestuurd naar alle medewerkers over de inrichting

van het CMT In deze mail wordt ook nog eens waardering uitgesproken

03 10 03 2020

Het CMT komt vanaf maandag 16 maart dagelijks bij elkaar voor een

update Hierbij is inbellen mogelijk Als inbellen niet lukt dient er een

vervangerte komen

04 10 03 2020

De CMT agenda bevat in ieder geval steeds de volgende onderwerpen05 10 03 2020

Lijst met kritische processen

Bedrijfscontinuiteitsplannen
Werkinstructies

Compensatiemaatregelen

Communicatie

Na elke CMT bijeenkomst moet er een SITRAP gemaakt worden Als er

dagelijks overlegd wordt kan dit ook door een eerder gemaakte SITRAP

06 10 03 2020

Pagina 7 of 2



377003

te updaten

Het CMT vergadert elke dag om 15 uur Het CMT is een bedrijfskritisch

proces en de vergaderingen vinden daarom zoveel mogelijk plaats op
het RIVM In het weekend wordt er telefonisch vergaderd tenzij er iets

belangrijks gebeurt

07 12 03 2020

Omdat het CMT een kritisch proces is moeten deelnemers aan het CMT

bij eerste klachten of inbellen in plaats van fysiek aanwezig zijn of hun

vervanging sturen

08 12 03 2020

Er zijn bij het RIVM medewerkers die momenteel veel en steeds

overuren maken De compensatieregeling bij het RIVM wordt nu in gang

gezet^^^ieemt daar verantwoordelijkheid voor en gaat dit in gesprek

met^^^^ op 13 maart mededelen

09 12 03 2020

BZK heeft gevraagd om het continuiteitsplan van het RIVM Daar

hebben we echter meer tijd voor nodig ^^^bespreekt dit ook met

in het gesprek over compensatiemaatregelen

10 12 03 2020

I0» 2e

De hoofden moeten een nieuwe versie van het continuiteitsplan aan

leveren voor maandag 16 maart 12 00u

11 12 03 2020

Ook wordt aan de centrum hoofden gevraagd vast na te denken over

welke werkzaamheden tijdelijk uitgesteld kunnen worden als de

belasting door het thuis werken te groot wordt voor de capaciteit

12 12 03 2020

Maandag 16 maart wordt besloten of er een operationeel team wordt

ingericht waarin de centrumhoofden die te maken hebben met kritische

processen zitting hebben

13 12 03 2020

Er wordt een mail naar alle medewerkers gestuurd waarin

werkinstructies worden gegeven volgens de nieuwste maatregelen van

het kabinet

14 12 03 2020

Voorlopig blijven alle gebouwen open15 13 03 2020

Extra kosten die we maken gerelateerd aan de instructies die CMT heeft

gegeven moeten gewoon op conto van het RIVM komen

16 13 03 2020

10 2e wordt toegevoegd aan het CMT17 13 03 2020

De communicatie over hetthuiswerken voor de leidinggevenden en

over de thuiswerk faciliteiten voor alle medewerkers wordt zondag

15 03 of maandag 16 03 verzonden zonder verder in het CMT te zijn

besproken tenzij er grote ontwikkelingen zijn

18 14 03 2020

De communicatie zoals onder punt 18 beschreven wordt volgens plan

verzonden

19 15 03 2020

Besluiten die via andere kanalen worden gemaakt bijv de

whatsappgroep worden ook in deze lijst bijgehouden

20 15 03 2020

Er vindt een extra CMT overleg plaats na de persconferentie van het21 15 03 2020
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kabinet op 15 03 2020 telefonisch

Er vindt een extra CMT overleg plaats maandagochtend 16 03 2020 om

9 00 uur op het RIVM

22 15 03 2020

Er worden operationele teams ingericht23 16 03 2020

Er dient expliciet gemaakt te worden wat cruciale functies zijn24 16 03 2020

Verklaring cruciale functies wordt geformaliseerd Leidinggevenden

kunnen deze uitreiken

25 16 03 2020

Medewerkers die werken aan vitale processen moeten kunnen blijven

kunnen werken Dit kan ook vanuit huis

26 16 03 2020

Medewerkers in vitale functies kunnen als zij problemen ondervinden

bij bv kinderopvang een beroep doen op O P

27 16 03 2020

In werkinstructie opnemen toekennen van verlof28 16 03 2020

Er wordt restrictief omgegaan met verzoeken van medewerkers tot het

mee naar huis nemen van ICT middelen Beperkt zal worden tot muis

en of toetsenbord Dit ter afweging door de leidinggevenden LG zorgt

voor registratie

29 16 03 2020

Wekelijks zal het OT kritische processen bijeen komen30 16 03 2020

De DG mandateert het OT KP om knelpunten in het kritieke processen

op te lossen en vraagt het CMT te raadplegen wanneer er issues

optreden

31

Waar huidige processen belemmerend werken voor een snelle

voortgang bv extra inhuur kan ontheffing worden aangevraagd

rekening houdend met de juridische aspecten

32 16 03 2020

Aan de leidinggevenden zal gecommuniceerd worden dat een regeling

in de maak is voor de medewerkers is het van belang te weten dat er

naar een redelijke compensate gezocht wordt

33 17 03 2020

Het inregelen van een digitale ondertekening wordt op dit moment niet

gerealiseerd

34 17 03 2020

O P stelt instructies opte stellen t a v verloren uren registratie35 17 03 2020

Versiebeheer gaan toepassen voor alle werkinstructies36 17 03 2020

Vanuit de IV organisatie wordt geschakeld met

ontwikkelingen rondom de website infectieziekten Infectieradatr en

houdt de afdeling communicatie op de hoogte

37 18 03 202010 2e av

Vrijdag 20 maart evalueren effect extra aandacht voor het niet dragen

van mondkapjes op het RIVM terrein door externen

38 18 03 2002

Overzicht lopende inkooptrajecten lopen via het normale lijn traject39 18 03 2020

DR

MT RIVM bijpraten informeren consulteren over lopende40 18 03 2020
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ontwikkelingen ^^^stuurt ter voorbereiding mail uit

Er wordt besloten dat er niet actief gecommuniceerd wordt indien een

RIVM er mogelijkerwijs aan Corona is blootgesteld

41 18 03 2020

Werkzaamheden die medewerkers buiten werktijd bijv

ondersteuning hulpverlening bij bv ziekenhuizen of GGD vallen buiten

de aansprakelijk van het RIVM

42 18 03 2020

Het verslag van het CMT zal na vaststelling naar hBDR verzonden

worden ter verspreiding onder de leden MT RIVM

43 19 03 2020

Er komt een loket t a v de aan het RIVM aangeboden hulp diensten

kennis middelen vragen over hulpmiddelen en vragen van

beroepsgroepen

44 19 03 2020

Het CMT zet dagelijks overleg in de week van 23 maart voort 14u45 19 03 2020

Het voorstel tot de inrichting van het centrale loket voor de

beantwoording screening van e mails is akkoord en de voorbereidingen

voor het activeren kunnen worden getroffen

46 20 03 2020

Aanvulling op besluit nr 29 er wordt coulanter omgegaan met

verzoeken In overleg met leidinggevenden mogen onder

voorwaarden ook andere thuiswerkfaciliteiten in bruikleen uitgegeven

worden

47 20 03 2020

Het operationeel team kritische processen zal verder afstemmen t a v

dreigende tekorten op het gebied van de diagnostiek

48 22 03 2020

Communicatie ziet toe voor goede scherpere rijksbrede afstemming

met andere departementen

49 22 03 2020

Het Centraal loket

wordt per direct opgestart Wekelijks zal op woensdag geevalueerd

worden m i v 25 maart

Vanuit de CMT postbus zal een e mail naar a lie medewerkers

worden gezonden met de bedoeling van het loket en hoe te

handelen

50 23 03 2020

Ondersteuning aan LOTC volgens het voorstel in de nota coordineert

de RIVM bijdrage aan het LOTC Wekelijke een up date

van de voortgang en eventuele vragen in het CMT

sturen dit proces aan

51 23 03 2020

10 2e

10 2e en

10 2e

Er zal week op week af worden gedraaid door vaste combinaties van

voorzitter sec retar is CMT

Week 13

52 23 03 2020

10 {2e

10 2e

10 2e

vz {seer

| seer

{seer

vzWeek 14

Week 15

enz

vz
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To

Cc @rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 4 17 2020 9 19 26 AM

Antw Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Fri 4 17 2020 9 19 27 AM

Hoi 10 2»

□e impact op beide programma s gaat steeds groter worden op basis van voortschrijdend inzicht

De twee grote dilemma s voor npg zijn
1 Neemt vraag exponentieel toe en hebben we dan wel genoeg

2 Wat betekent corona voor de vaccinatie spreekuren

Het kijken naar prioritering lijkt me zinvol voor beide situaties

Na wat gebroed ga ik komende week starten met uitwerking van wat beide kan betekenen in NPG en welke acties we

moeten nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn

We spreken elkaar er dinsdagover

Groeten

10X28

@rivm nl

Verzonden op vrijdag 17 april 2020 10 18

Aan

10 2e I0 2eVan

|@rivm nl Nynke van der Veen |
Onderwerp FW Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e

Hoi 10 2e10 28 en

Zie onderstaande Hans kondigde gisteren bij de GR de vraag aan aan de GR om te kijken of zij een uitspraak
kunnen doen over het doorgaan en hervatten van vaccinaties binnen RVP In de WHO stukken wordt ook verwezen

naar de NITAGs die betrokken zouden moeten zijn bij een dergelijke beslissing
Het leek me logisch daarbij ook de griep en pneumo dan mee te nemen Voor geval van nood zeg maar

Met vriendelijke groet
I0 2e

Programmamanager Nationaal Programma Grieppreventie

RIVM Centrum voor Bevolkinqsonderzoek PB 49 | Postbus 1 I 3720 BA Bilthoven

Kamer 10 2a31 0 30

aanwezig I
31 0 6 10 28m

m

Bezoekadres Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

101 28 10X28 @rivm nlFrom

Sent vrijdag 17 april 2020 10 01

10 2e

10 28

10 2e

I0 2e

E 10 2e

E I0 2e

IE 101 28

101 23

10 2e@rivm nl

|@gr nl

@gr nl

@rivm nl

Subject RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

|@gr nl | SJradboudumc nl

|@gr nl

To m RJ

10 28 10 23|@gr nlm

Cc

Beste GR cie vaccinaties

Gisteravond noemde ik al even in de rondvraag een onderwerp dat mogelijk gaat spelen de komende tijd Het
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verzoek van Gerhard was om dit in een mail te zetten bij deze dus Ik stuur deze mail mede namens IllPItDl

Wat is er aan de hand

Vanwege de coronapandemie zijn er maatregelen genomen en situaties ontstaan die maken dat het vaccineren van

hele groepen van de bevolking meer inspanning vragen dan normaal Voor het RVP geldt dat met wat aanpassingen
en uitstel dit mogelijk is zonder gezondheidsschade Zie hieronder welke aanpassingen gedaan zijn

Vaccinatie Normaal Tijdenscoronacrisis

Kinkhoestvaccinatie

zwangeren

Zwargeren vanaf 22 weken Zwangeren vanaf 22 weken

Basisimmuniteit DKTPHibHepB 2 3 5 11 maanden 12 3 5 11 maanden

Basis mmuniteit

Pneumokokken

3 5 11 maanden 3 5 11 maanden

14 maanden 14 maandenBMR 1

14 maanden 14 maandenMenACWY 1

Rond leeftijd van 4 jaar Mag uitgesteld worden naar

uiterlijk 4 f jaar

DKTP4jaar

In het jaar dat kind 9 wordt Groepsvaccinatie wordt een

half jaar uitgesteld Individueel

mag dootgaan

Booster DTP en BMR

In het jaar dat meisje 13 wordt Groepsvaccinatie wordt een

half jaar uitgesteld Individueel

mag doorgaan

HPV vaccinatie

Groepsvaccinatie in het

voorjaar van het jaar dat

jongere 14 wordt

Individuele vaccinatie in het

voorjaar van het jaar dat

jongere 14 wordt

MenACWY jongeren

Worden actief opgeroepen Worden niet actiefIn haa 1vacci naties voor

jongeren opgeroepen

Voor griep geldt dat in dit seizoen nog niet gevaccineerd wordt en pneumokokken heeft de commissie gisteren over

vergaderd

Voor de tijdelijke maatregelen RVP en de griep pneumokokkenvaccinatie geldt dat het uitgangspunt is dat we in

het najaar weer gewoon kunnen vaccineren Dit is echter geen zekerheid Als het vanwege maatregelen

personeelsgebrek of door andere corona gerelateerde omstandigheden niet mogelijk is de vaccinaties in voile

omvang weer op te pakken is er een acuut probleem De commissie zou zich kunnen buigen over de vraag op welke

gronden in dat geval prioriteiten gesteld moeten worden We hopen natuurlijk dat dit door de inzet van de

zorgprofessionals en creativiteit bij het vinden van oplossingen niet nodig is maar voor het geval dat het toch nodig
is is het behulpzaam als de commissie zich daar al eens over gebogen heeft en handvatten en of vuistregels kan

bieden bij het maken van moeilijke keuzes over wat wel en niet kan doorqaan in de verschillende

vaccinatieprogramma’s Uiteraard kunnen de RIVM programmamanagers |
startnotitie schrijven voor de commissie over dit onderwerp

10 2e en ondergetekende een

Dit is wat ik gisteravond in de rondvraag nog even onder de aandacht wilde brengen

Met vriendelijke groet

10 2e

1 0 C2b

10 2»Werkdagen

Kamer 10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Telefoon 030 ^
Telefoon mobieRs ^^^^g
rijksvaccinatieprogramma nl



377024

rvp nl

10 2e 10 2e igrivm nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 51

Aan

y
ltSgr nl10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2s 2eradboudumc nl

26 10 2e 10 2e|@gr nl ^|^£rinl
Sgr nl

I 10 2s |grivm nlCC

Onderwerp RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Beste alien

We hebben jullie verzoek intern besproken Zo dacht ik zelf dat evidence rondom behandeling t a v COVID 19

wellicht een optie zou zijn maar dit is door de SWAB opgepakt Veel zaken lopen via de OMT structuur Dus vooral

hieronder enkele mogelijke niet uitgewerkte opties

Op termijn is rondom vaccinatie een combi van OMT en leden GR wellicht een goede optie zoals destijds bij

meningokokken vaccinatie

Rondom de voorbereiding van de griep advisering zou het mogelijk zinvol zijn om te kijken op welke manier

wel niet al rekening gehouden moet worden ingespeeld kan worden op COVID 19 bv deels overlappend t a v

risicogroep blijvende circulate van nieuwe Corona virus

Tot slot zijn er vele medische zaken die door de Corona crisis worden aangedaan aangepast uitgesteld Dit is een

breed scala waar ook andere spelers mee bezig zullen zijn maar het brede overzicht ontbreekt Is dat iets waar GR

een rol in zou kunnen spelen

Groet

From j 10 2« grivm nl

Sent maandag 30 maart 2020 14 02

grivm nl

10 2e 10 2e |@gr nl

Subject RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

I0 2eBeste

Dank voor je snelle reactie het is mij nu geheel duidelijk We gaan het intern bespreken eens kijken of er ideeen

leven hier

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2«|

Werkdagen
Kamer

10| 2e

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Telefoon 030

Telefoon mobiel 06|

rijksvaccinatieprogramma nl

rvp nl

10X26

10X2e

10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 13 08

Aan 10 2e rivm nl rivm nlw

1Q 2e 10 26lgradboudumc nl [r nl |
Sgr nl

|ggr nlCC

101 26 |@gr nl
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Onderwerp RE Inventarisatie mogelijke onderwerpen voor advisering door de Gezondheidsraad over COVID 19

Veel dank voor je reactie

Je hebt uiteraard helemaal gelijk de CIb OMT BAO structuur is leidend tijdens de uitbraak

Het is dan ook zeker niet mijn bedoeling activiteiten van de Gezondheidsraad te starten die daarmee zouden kunnen

interfereren

Ik doelde met mijn verzoek aan de commissie op de iets langere termijn waarbij advisering over toekomstige vaccinatie en

andere immuuninterventies kan plaatsvinden zoals gebruikelijk in bijvoorbeeld de Commissie Vaocinaties in afstemming met

RIVM en andere partijen

Harteliike groet
10 2e

Prof Dr B J Kullberg
Voorzitter

Gezondheidsraad

10 2»tel 0701
Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

www gezondheidsraad nl
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10 2e 10 2@To ^minvws nl]
10 2e [ 10j 2e

1° 2e

1° 2»

10 2o Hi 10 2e

10 28

10 2e 10K2eCc @rivm nl]
|@igj nl]aigj nl

From

Sent Wed 4 1 2020 7 21 40 AM

Subject RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

Wed 4 1 2020 7 21 47 AM

20200320 Pavillion Order 1 RECEIVED xls

20200320 Covid ICU and OR order 1 WAITING FOR SHIPMENT xls

Received

20200331 Covid 19 MEDLIST ICU MCU OR ER xIsx

Beste 10 2e

Ik heb via de inspectie van SXM wat overzichten doorgekregen van SMMC ziekenhuis te Sint Maarten Misschien hebben ze jou
inmiddels ook bereikt via Felix Holiday

Zie bijlagen

Vriendelijke groet

10X29

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 28

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e

Dubbet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e 10 13

10 2e

10 2e

10 2a 10 2e
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101 26 101 26

10 26

10 2e

10 2e 10 2S 10 2e I0 2e 10 26I0n2ei

Dubbel
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io 2»

10 2e

To rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 7 30 2020 6 12 05 AM

RE In plaats van De Keek

Thur 7 30 2020 6 12 06 AM

Hoi 10 2e

Ja graag begin volgende week een overleg plannen mijn agenda heeft nog wel ruimte doe jij een voorstel

We moeten het dan ook hebben over het macrokader 2021 RVP

Hoor het graag

Groeten 10X28

Mobielnummer svp gebruiken 06 dat werkt beter10 2e

10 2e 10 2e ® rivm nlFrom

Sent woensdag 29 juli 2020 16 38

To m

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc [jj m

Subject RE In plaats van De Keek

Probeerde je te bellen Geen gehoor dus maar even zo

De inschatting van de benodigde extra capaciteit vanwege Covid de komende 1 2 jaar is gemaakt op verzoek van

het Operationeel Team Kritische Processen Mijn excuses dat ik jou hier niet over ingelicht heb niet handig maar

zeker niet expres

Binnen OTKP was de boodschap eerst inventariseren en daar waar nodig zsm starten met werven financiering
regelen we later wel Ikzelf dacht voor DVP via een additionele opdracht 2020 en of via de begroting 2021

Op dit moment ben ik druk bezig met nagaan welke versterking we nu nodig hebben en welke nog kan wachten

Morgen bespreek ik met Manon de voors en tegens van inhuur versus tijdelijke contracten Verder is Georget bezig
met de inhuur van de benodigde ICT mensen en de regiokantoren met de extra InfoPunt medewerkers

Het lijkt me goed als we het deze of volgende week over de financiele consequenties en dekking regelen hebben

Vriendelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2» 10 2» 10 2e

Dubbsl
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Dubbel
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To ijgj nll irivm nl] |@rivm nl]

1 1 |@igj nl] |@igj nl]
m

From

Sent

Iw

Tue 3 31 2020 5 43 33 PM

Subject RE COVID medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

Tue 3 31 2020 5 43 38 PMReceived

Beste alien

Ik begrijp de verwarring
Curasao CUR CMC Curagao medical centre

Aruba HOH Oratio oduber hospitaal
Statia st Eustatius meer huisaiis paar observatiebedden voor tweedelijns zorg naar St Maarten

Saba idem

Geen reactie van St Maarten en Bonaire ondanks 2x rappel

Helaas geen tijd gehad om het te bekijken nog laat staan uit te werken

Met vriendelijke groet
10 2e

Corona Crisiscentrum Caribisch Nederland

10 2e

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van VW5

rrinmvws nlVan |
Verzonden 31 nut 2020 16 29

Aan

10 2e D H 10 2e»

lr rigj nl 7 nviii nl I

l@igj nl 1
[n m m

rivin nl

|@igj nl

Onderwerp RE CO\’JD medicatie CAS BES inventarisatie en RIVM OMT advies

IMJ m m MJ m

a H

Hierbij mijn oogst

Allerlei mail vanuit de ziekenhuizen onverkort bijgevoegd
OMTCariben powerpoint
RIVM advies

Met vriendelijke groet

10 2e

Crisis Centrum Caribisch Nederland

10 2e

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

10 2e

10K2e10 2e 10 2e

10 2eT 31 61
|@minvws nlE 10| 2e

www riiksoverheid nl

10 2e 10 2e |@igj nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 58

Van
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g rivm nl10 2e

nio 2t ^
I 10 2e

g 10 2»

10 2« WWl‘

Aan

@minvws nl

Onderwerp RE COVID medicatie CAS BES

Beste alien

Zou 16 30 uur voor jullie ooktotde mogelijkheden behoren

Met vriendelijke groet

10 2e

Oorspronkelijke afspraak
10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 11 23

10 2» 10 2e I 10 2e 10 2« IAan

I
Onderwerp COVID medicatie CAS BES

Tijd woensdag 1 april 2020 14 00 15 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie GoToMeeting

GoToMeeting details volgen

10 2eGroet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzo nden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het efektronisch verzenden van berrchten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 6 30 2020 6 26 27 AM

RE In plaats van De Keek

Tue 6 30 2020 6 26 28 AM

10 2eDag

Zou jij mij uit de ontvangerslijst willen halen

Dankjewel alvast

10 129Groetjes

10 2e 10 2e

101 26 10 129

101 29

10 2e 10 129 10 2e

1101 29 101 29 10 129

10 2e

10 2e

10 2e

10X2e

10X26 10 129 10 2e

10 2e 10 2e

10X26

10X2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 29 10X29 10 2e

10X26

10 29 10 2e

n 0 2 10 2©

10 2e

10 2e

10 2e

10 29

10 26

10 2e

10 2e I0 2e 10 29

10X29 10 2e 10 2b 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10X29 10 29» 10X29 10X29

10X29

10 2e

10X28

10 29I0W2

10X29 10 2e 10 126

10 2e

10 26

10 126

10 126

10 26 10 2e10H2

10 128 10 2e 10 2e

10 2e

10X26

10X26

101 26 10 26

101 26 10 12 10 I2 10 129

10X26 10 2e

10X26

10 2e 10 26 10 129

10 26 101 26 10 2e10X26

10 129

10X26 10 2e

10X26

10X26

10X26

10 2e ioiio [10 2e 10X29

10X26 10 129

10 2e

10 2e

10 2e

10 29 10 26

10 29 10 129 10 26 10 29

10 26 10 129 10 2b

10 2910 129

10X29

10 29 110X26

Dubb9l10X26 [10 2e 10 29 10 29

10 129

10 29

10X26 10 26 101 29

10 26

101 29

10 129

101 26

10 129

10 2e

10 29

10 2e

10X26

10 29

10 2e

10X26 10 2e

10X26

10 2e

10 2e

10 129

10 2e 10 26

10X29 I0 2e 10 129 10 2e

10 2e

10 29

10 29 10 26 10 28

10X26 10 2e

10 2e 10 2e

10 129

10 2e dotp10 2e 10 2e

10 2e 101 29 10 2e 10 129

10 2e 10 2e
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To iaiB3M@rivm nllw

From

Sent

Subject
Received

Tue 4 7 2020 11 56 18 AM

RE In plaats van De Keek

Tue 4 7 2020 11 56 18 AM

Hoi 10 126

Natuurlijk wil ik dat melden De grootste uitdaging wordt om het niet te vergeten Ik maak een aantekening
Succes met de verkiezing

Vriendelijke groet
10 2»

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 7 apriI 2020 09 46

101 26 10 2» l@rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

Hallo 10 2e

Bedankt voor de digitale Keek fijn dat het zo rond wordt gestuurd in deze toch vreemde situatie

Voor de volgende Keek zou ik het wel fijn vinden als

Is dat mogelijk

genoemd wordt10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Projectleider

mC

Kandidaat van de Vriie Liist stem op mii de komende OR verkiezing Voor herkenbare en toeaankeliike OR

Beheer Informatie Systemen BIS

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s RIVM DVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | Gebouw U | KarnefjQjfllgQ]
Postbus 1 | 3720 BA | Biithoven

Postvak 31

T 030

F 030 I
M 061

©rivm nl

http www rivm nl

10 2e

10 2e

RIVM Dezorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e
Dubbel
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10 2» 10 2e

10 2b 10 2b 10 2a

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2b

10 2b

10 2e

10 {2e 10 2e 10 2b

10 2e

10 2e

10 2e 10 2 10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2b

10 2e

I0 2e 10 2b 10 128

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e 10 2e10 2a

10 2e 10 2« 10 2s 10 2» 10 2»

10 126

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 10 2b 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2B

10 2e 10 2b10H2e

10 120 10 120 1O 20

1O 20

10 2e

10 2e 10 120

10 2e 10 2e

10 2e

1O 20 1O 20

10 2e 10 2e 10 2e1O 20

10 2e 10 2e nai 2« 10 E2e

1O 20 10 2e

10 2e

10 2a I0 f2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

1O 20 1O 20 10 120

1O 20

10 2e

10 2e

10 120 10 26

10 120

£10 2e

1O 20 10 120 1O 20 10 2e

1O 20 10 2e 1O 20

10 2e10 2e

101 20

10 26 10 26

1O 20 1O 20 10 120 1O 20

1O 20

10 129

1O 20 10 2a 10 2a

10 2a

1O 20

1O 20

10 2

1O 20

1O 20

1O 20

1O 20

1O 20

10 2e

10 2e

10 120 101 2

1O 20

1O 20

10 2e

1O 20

10 2e 10 2e

10 2 10} 2 10 120 10 2»

1O 20

1O 20

1O 20 10 2e 10 2

10 2e 1O 20 10 2e

1O 20 10 120 10 2 1O 20 10 2»
Dubbel

10 2e 10 2e

1O 20 1O 20
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M IKtlflIHDl@iai nll

JH@gobiernu cw

To

From

Sent

Subject
Received

Thur 4 2 2020 11 51 33 PM

Re Inventarisatie geneesmiddelen COVID CMC
Thur 4 2 2020 11 50 54 PM

Drt zijn de antwoorden die wij via onze Inspectie Geneesmiddelen van de ziekenhuisapothekers van het CMC hebben ontvangen

Vanuit het RIVM bestaat de wens om zicht te hebben op de voorraden en eventuele tekorten van medicatie gebruikt
op de IC en of rondom Covidl9 patienten De reden voor de inventarisatie is tweeledig

de verdeling van de schaarse en experimentele middelen die specifiek voor Covid 19 gebruikt worden

de zorgen om schaarste in op de IC gebruikelijke medicatie deze worden niet centraal verdeeld maar moeten via

de reguliere wegen besteld worden

Antwoorden op de volgende vragen zijn hierbij zeer relevant

Covid 19 op IC

1 Welke geneesmiddelen wilt u op de Intensive Care inzetten voor de behandeling van Covid 19 patienten
Denk hierbij ook aan algemene IC medicatie zoals opiaten en noradrenaline

Midazolam Propofol Fentanyl Morfine Rocuronium noradrenaline

2 Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen Nee

3 Wat is uw huidige voorraad zie tabel

4 Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo nee welke geneesmiddelen verwacht u niet

te kunnen krijgen zie tabel

Aantal stGeneesmiddel Sterkte Beschikbaar via

reguliere

leverancier

Midazolam amp 15 mg 3m I Beperkt

problemen
verwacht

1524

Midazolam amp 50mg 10ml 2103 Nee

Propofol amp 200mg 20ml 590 Nee

Fentanyl amp 100 meg 2mI 58 Nee

Fentanyl amp 500mg 10ml 0 Nee

Morfine amp 10 mg 1ml Beperkt
Problemen

verwacht

320

Rocuronium inj vlstf lOOmg 10ml Beperkt500
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problemen
verwacht

Noradrenaline amp 5mg 5ml Beperkt

problemen

verwacht

2107

Covid 19 op verpleegafdeling

5 Welke geneesmiddelen wilt u gebruiken voor de behandeling van Covid 19 patienten die niet op de Intensive Care

verblijven zie tabel

6 Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen Nee

7 Wat is uw huidige voorraad {zie tabel

8 Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo nee welke geneesmiddelen verwacht u niet

te kunnen krijgen Niet voldoende

Geneesmiddel sterkte aantal Beschikbaarheid via

normale leverancier

Cefuroxim inj pdr 1500mg 5196 ja

Midazolam amp 15 mg 3ml Zie le tabel Beperkt problemen

verwacht

Zie le tabelMidazolam amp 50mg 10ml Nee

Beperkt problemen

verwacht

Morfine amp Zie le tabel Zie le tabel

Clonazepam injvlstf lmg 1ml Beperkt26

lOmg 2mlDiazepam amp 77 Ja

Lorazepam tab lmg 807 ja

Clonidine amp 0 15 mg 1ml 75 ja

Dexamethason amp 4mg 1ml 416 ja

Zie le tabelFentanyl amp lOOmcg 2m I Problemen verwacht
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Fentanyl amp Zie le tabel Problemen verwacht500meg

10ml

Haloperidol amp 5mg 1ml 52 ja

25mg 1mlLevomepromazine amp 129 ja

Metoclopramide amp 10 mg 2m 658 ja

Vriendelijke groeten

10 2e

Prof dr S O Keli MD PhD

Professor of Public Health

Inspecteur Generaal Volksgezondheid a i

Ministery of Health Environment and en Nature

Curacao

Tel 5999

Email Bl

26 10 2«m cell phone 5999
»iT«3»ff nr»higrnii r\M orBfiiIfiSB@grnail eom

I BEBj|@igj_n wrote

To ■
FromT |
Date 1 4 2020 12 12

Subject Inventarisatie geneesmiddelen COVID CMC

lobiernu cw q

i i m
|@gobiernu cwm m

j@igj nlm

Beste 10 2e

Zoals ik net met je besprak heeft VWS op verzoek van RIVM een uitvraag gedaan bij alle ziekenhuizen naar de beschikbaarheid van

IC en Covid medicatie zie onderstaand

Van het CMC heeft VWS na rappel wel informatie ontvangen maar dat levert geen antwoord op de vraag op zie bijlage

Gezien de urgentie wil ik jou vragen om het CMC te benaderen in de hoop dat op korte termijn wordt aangeleverd

Alvast hartelijk dank

Vriendelijke groet
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Beste dames en heren

Vanuit het RIVM bestaat de wens om zicht te hebben op de voorraden en eventuele tekorten van medicatie gebruikt op de

IC en of random Covidl9 patienten De reden voor de inventarisatie is tweeledig

• de verdeling van de schaarse en experimented middelen die specifiek voor Covid 19 gebruikt worden

• de zorgen om schaarste in op de IC gebruikelijke medicatie deze worden niet centraal verdeeld maar moeten via

de reguliere wegen besteld worden

Antwoorden op de volgende vragen zijn hierbij zeer relevant

Covid 19 op IC

Welke geneesmiddelen wilt u op de Intensive Care inzetten voor de behandeling van Covid 19 patienten Denk hierbij ook

aan algemene IC medicatie zoals opiaten en noradrenaline

Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen

Wat is uw huidige voorraad

Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo nee welke geneesmiddelen verwacht u niet te kunnen

krijgen

Covid 19 op verpleegafdeling

Welke geneesmiddelen wilt u gebruiken voor de behandeling van Covid 19 patienten die niet op de Intensive Care

verblijven

Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen

Wat is uw huidige voorraad

Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo nee welke geneesmiddelen verwacht u niet te kunnen

krijgen

[attachment Backup info Fondsen Covid CMC xIsx removed by Sirving Keli GGD GCuracao]
[attachment FW_ Bevoorrading voor 3 en 6 maanden exclusief Apotheek CUR pdf removed by Sirving Keli GGD GCuracao]
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10 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 4 7 2020 10 50 33 AM

RE In plaats van De Keek

Tue 4 7 2020 10 50 34 AM

Hi 10 2e

Oke Lijkt me niet nodig om te rectificeren datvestigtzo veel aandacht NHS team kan desgewenst ook inclusief

MA en RM geinterpreteerd worden

Mvg

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 7 april 2020 12 39

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE In plaats van De Keek

Hi 10 2«

Klein puntje de peilstokmailing is door mij opgesteld ism MA en RM en is verzonden door de regiomanagers Het

NHS team communiceert niet met uitvoerenden

Groetjes
10 28

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 7 april 2020 09 07

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

10 2«|@rivm nl W

10 2e |
10 [2e g 10 2« EH

10 2« g 10 2»

10 2e

rivm nl m m

|@rivm nl ivm nl

10 2el@rivm nl

10| 28

10 2e

10 2e|@rivm nl @rivm nl

I0 2el@rivm nl l@rivm nl

10 2e 10 2e

®rivny^

l@rivm nl

Tivmml^E l^nvmml^w m [y m

10X28 g 10 2e

t°mg 10 28

10 2» 10 2e@rivm nl ^B@rivm nl PVZ List Extra j
|@rivm nl

|@ rivm nl

10 2e^|@rivm nl

^B@rivm nl BIS List Extra j

i[i|

10 2»MIEQB@rivm nl

l@rivm nl |

|@rivm nlj[i

10 2e
Tiym nl B

B@rivm nl

rivm nlm m m m

rivm nl

i0 2e|@rivm nl l@rivm nl j[i]

10@rivm nl KE ItIijI^^M@rivm nl

|@ rivrn nll@rivm nl W

B@rivm nl |

n l •

l@rivm nl E

10 2e

10 2e l 10 2erivm nlm m m

10 2e g rivm nl rivm nl

10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

l@rivm nl A O List Extra ^J^nvmrd
jjvmml^^B

m

1rivm nlm Qj

10 2e g 10 2a

BWfflBBI 10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

rivm nl Srivm nl rivm nl MM

^Srivmmlm m ma

n nlB@rivm nl

[@rivm nl B

10 2e

10 2e

Miigi 10 2e g 10 2e

10 2e

10 2eMi@rivm nl IH E Sirivm nl

10 2el@rivm nl |@rivm nlm m @

I0 2e g
10 2s

10 28 |@rivm nl rivm nl

BJ@xjviruTj
|@rivm nl J

10 28 0 28^ Snvmmb

|@rivm nl |

|@rivm nlm M

|@rivm nlm m m m m

rivm nb

I0 2e @rivm nlCc
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Subject In plaats van De Keek

Beste Collega s

Voorlopig blijven de corona maatregelen van kracht Aan de ene kant went het aan de andere kant voelt het nog

steeds heel vreemd Heel af en toe moet ik op het RIVM zijn Het terrein ons gebouw en onze gang zijn dan

ongezellig leeg op Team Logistiek na Het meeste werk wordt door jullie thuis verzet En dat gaat over het

algemeen heel goed Houden zo

Er is zichtbaar meer beveiliging op en random het terrain Niet alleen toen de koning en koningin afgelopen vrijdag
langskwamen Er is een verhoogde dreiging van ongenode gasten geconstateerd Ook digitaal is de alertheid

verhoogd vanwege pogingen in te breken Let dus zelf ook op met vertrouwelijke informatie Nooit via prive mail

uitsluitend achter de fire wall

Tot nu toe hebben er maar weinig DVP ers slechts milde Covid klachten gekregen en zijn de meesten alweer

hersteld Als we allemaal de richtlijnen strikt naleven blijft het hopelijk hierbij

We hebben geconstateerd dat er bij thuiswerken regelmatig urenlang geen tijd is voor een sanitaire stop of even

iets te eten of te drinken pakken Velen van ons vallen van het ene in het andere telefoongesprek Daarom gaan

we vanaf vandaag bij afspraken binnen DVP steeds 5 minuten later starten dan de starttijd van de

uitnodiging aangeeft Hopelijk scheelt dit schorre kelen rommelende magen en

Wat is er afgelopen week bij DVP gebeurd

^zorgen voor haaris maandag begonnen als accountmanager PSIE10 2e 10 2e| en

inwerkplan Er zullen telefonische kennismakingsgesprekken gepland worden

• Zaterdag is een vliegtuig van defensie met COVID medicatie naar st Maarten vertrokken Aan boord 3 dozen

COVID medicatie voor St Maarten St Eustatius en Saba Uitdaging is hoe de medicatie op de kleinere eilanden

terecht kan komen Communicatie is erg ingewikkeld je weet niet wie je waarvoor nodig hebt Complimenten

[EISJen Team Logistiek met name n de collega s van de beveiliging dat dit gelukt is en

mooi dat DVP dit voor meerdere producten vanuit RIVM geregeld heeft

• Bij InfoPunt heeft

VWS en RIVM openbaar gemaakte documenten over Corona

• Het aantal telefoontjes en mails naar het InfoPunt is weer genormaliseerd
• De testen van Praeventis bij het RODC verlopen hoopvol
• De gehoorscreening door de NHS screeners is stopgezet tot vooralsnog 28 april De NHS screeners

maken zich zorgen over de hielprikscreening op het moment dat ze de gehoorscreening moeten gaan inhalen

Hier zal morgen in de stuurgroep verder over worden gesproken Het herstarten van de gehoorscreening mag

geen invloed hebben op de hielprikscreening
• Vanuit het NHS team is er twee weken geleden een peilstokmailing gestuurd naar de JGZ organisaties De

reacties worden gebruikt om knelpunten in kaart te krijgen en op te lossen

• Er worden bij NHS voorbereidingen getroffen voor het noodscenario dat we meer te maken gaan krijgen met

weigeraars Er wordt ingestoken op goed ge inform eerde ouders die weten wat de consequenties zijn van

weigeren en een goede keus kunnen maken De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders

• Er gaan minder vluchten naar Caribisch Nederland Vooralsnog kan de hielprik nog steeds worden

afgenomen Er is advies gegeven om rekening te houden met wanneer de vluchten gaan en rond die tijd de

hielprikken af te nemen

• Door GGD GHOR is het handelingsperspectief voor de MenACWY vaccinatie voor tieners uitgerold Hierin

staat beschreven hoe op kleine schaal de vaccinaties voor de zomer gegeven kunnen worden

• De aanbesteding voor HPV vaccins is gegund aan GSK Het te gebruiken vaccin blijft Cervarix

• Er wordt dit najaar een hogere opkomst voor de griepvaccinatie verwacht Daarom zullen meer griepvaccins

ingekocht worden

• Ook bij de nieuwe pneumokokkenvaccinatie voor ouderen wordt een hoge opkomst verwacht Hier zijn

vorige week ook kamervragen over gesteld Of VWS overweegt de vaccinatie naar voren te halen

onuitvoerbaar en of de belangrijkste risicogroepen eerst krijgen wordt over nagedacht De Staatsecretaris

zal hier binnenkort op terugkomen

10 2eaan

10 2e een kennisbank VWS RIVM ingericht Deze moet nog gevuld worden met door

Tenslotte de oproep om vandaag tijd te schrijven over januari maart als je dat nog niet volledig gedaan
hebtliliiltSQfen

tijdschrijfrapportage belangrijk

zijn bezig met de eerste financiele rapportage voor VWS en daarvoor is een volledige10 2e

Werk ze allemaal dank voor jullie onverminderde inzet in deze rare periode
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Hartelijke groet^^
Mede namens^
10 2e|
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10 2e

Re Inventarisatie geneesmiddelen rondom Covidl9 voorraden en tekorten

donderdag 26 maart 2020 17 17 11

Hoog

Beste 10 2e

Voor Statia is besproken dat we het liefs Chloroquine 100 mg zouden willen gebruiken als

preferred behandeling voor mogelijke patienten

Via onze apotheek is ook getracht om het te bestellen maar de apotheker heeft ons

geinformeerd dat zij dat niet zou kunnen bestellen Dat moet via de GGD RIVM Dus

gebaseerd op mijn laatste informatie van Sharda had de GGD een bestelling geplaatst voor
1000 tabletten Chloroquine 100 mg via het RIVM

Groeten

10 2e

Beste dames en heren

Vanuit het RIVM bestaat de wens om zicht te hebben op de voorraden en

eventuele tekorten van medicatie gebruikt op de IC en of rondom Covidl9

patienten De reden voor de inventarisatie is tweeledig

de verdeling van de schaarse en experimentele middelen die

specifiek voor Covid 19 gebruikt worden

de zorgen om schaarste in op de IC gebruikelijke medicatie deze

worden niet centraal verdeeld maar moeten via de reguliere wegen besteld

worden

Antwoorden op de volgende vragen zijn hierbij zeer relevant

Covid 19 op IC

1 Welke geneesmiddelen wilt u op de Intensive Care inzetten voor de

behandeling van Covid 19 patienten Denk hierbij ook aan algemene IC

medicatie zoals opiaten en noradrenaline

2 Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen

3 Wat is uw huidige voorraad

4 Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo

nee welke geneesmiddelen verwacht u niet te kunnen krijgen

Covid 19 op verpleegatdeling
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5 Welke geneesmiddelen wilt u gebruiken voor de behandeling van

Covid 19 patienten die niet op de Intensive Care verblijven

6 Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen

7 Wat is uw huidige voorraad

8 Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo

nee welke geneesmiddelen verwacht u niet te kunnen krijgen

Ik hoop uw inventarisatie op korte termijn te mogen ontvangen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

10 2e

10 2e

T 31 6 10 2e

ijminvws nl

www rijksoverheid nl http www rijksoverheid nl

2tninvws nlE 10 2e 10 2e

Van I10 2e

Verzonden zaterdag 21 maart 2020 13 28

Aan MfeKMBllBSfundashonmariadal org
’

1E2M

■uaiega MUfliHlJfSfundashonmariadal org

smmc sx

cmc cw email coni nnnetaiSemail coni luaaati

10 2e

smmc sx10 2e

cmc cw10 2e

Miaitai BB rj hoharuba com

[Sminvws nl

Onderwerp RIVM advies type en verlengd gebruik mondmaskers dd 18 3 2020

CC H10 2e 10 2e

Best alien

In aanvulling op het document over de sterilisatie en hergebruik van

single use mondmaskers van gisteren

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
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Onderwerp
Datum

Bijlagen

Re Inventarisatie geneesmiddelen random Covidl9 voorraden en tekorten

woensdag 25 maart 2020 23 11 36

Outlook 5v2wkh5z Dna

Outlook vlcximhD pna

Outlook a5elkakc pna

Outlook tQe5srfn png

Outlook no50h4ev pna

Qutiook ad3u5nn2 pna

Outlook 3aswlba 1 pna

Outlook Okneixwu pna

Outlook s2whbmxb pna

Outlook I2up504a pna

Outlook sv4vr3ar pna

Welke geneesmiddelen wilt u gebruiken voor de behandeling van Covid 19

patienten die niet op de Intensive Care verblijven
Voor Saba willen we zo nodig Chloroquine kunnen geven in ons Medical Center

Heeft u voldoende voorraad van deze geneesmiddelen Wat is uw huidige
voorraad Kunt u deze voorraad nog aanvullen via uw normale leveranciers Zo

nee welke geneesmiddelen verwacht u niet te kunnen krijgen
We hebben geen Cloroquine on island Een aantal weken geleden via de apotheek op Saba getracht

Chloroquine te bestellen welke aangaf dat dit niet te verkrijgen was via de normale route Hierop
heeft onze GGD arts

kuur dag 1 600mg en 300mg dag 2 5 2dd 300mg Hierover hebben we niets meer vernomen

een bestelling geplaatst bij RIVM van 20 kuren 40 tabletten per

Verzoek vanuit Saba 20x40 tabletten 800 tabletten Chloroquine 100mg

Kind Regards Vriendelijke Groet

M D |

Saba Health Care Foundation Benevolent Foundation Saba

10 2e10 2e

599 |
0 599

10 2e

10 2e

BFS
|g sabahealthcare orgKl 10 2e

www sahahfalthcarp org
0 www henRvolentfoundationsaha ora

www sahalifecenter com

i

vm ‘f
»

9 The Bottom Saba Dutch Caribbean

Connect with us on Social Media OO®©
@sabahealthcare @homeofsaba @sabalifecenter @sabalifeplus

This message including any attachments may be privileged or confidential If you have received it by
mistake please notify the sender by return e mail and delete this message from your system Any
unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited

The Saba Health Care Foundation rejects any liability for the improper incomplete or delayed transmission

of the information contained in this message as well as for damages resulting from this e mail message

The Saba Health Care Foundation cannot gua

intercepted by third parties and or manipulated by computer programs used to transmit messages and

rantee that the message received by you has not been
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