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Inleiding
De GGD heeft een landelijk richtlijn opgesteld in het kader van bron- en
contactonderzoek Covid-19. In deze richtlijn zijn taken van de GGD en van
zorginstellingen beschreven.
Eerder was in deze richtlijn vastgelegd dat wij gegevens aan de GGD aanleverden in het
kader van bron- en contactonderzoek. Vanaf 22 april 2022, is dit komen te vervallen.
We vinden het binnen SGL wel van belang dat mensen die in aanraking zijn geweest met
iemand die positief test op Covid-19 zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
In dit beleidsdocument is weergegeven hoe in dat kader gehandeld dient te worden.

Opstarten bron- en contact onderzoek
Wanneer een cliënt, medewerker, vrijwilliger of stagiaire positief is getest, is het
belangrijk om zo snel mogelijk een bron- en contactonderzoek op te starten.
Hierbij worden 3 soorten contacten onderscheiden in verband met de te nemen
maatregelen:
1. Huishoudcontacten
Het delen van gezamenlijke ruimtes zoals woonkamer en keuken wordt
geïnterpreteerd als huisgenoten.
2. Nauwe contacten:
Langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter of korter dan 15 minuten met een hoog
risicoblootstelling (bijv. hoesten/kussen)
3. Overige contacten:
Langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in één ruimte.
Denk hierbij ook aan medecliënten, medewerkers, stagiaires, werkmensen,
leverancier, bezoek etc.
Indien sprake is van contact binnen 1,5 meter mét een chirurgisch IIR mondneusmasker
of FFP2 masker, hoeft diegene niet meegenomen te worden in het bron- en
contactonderzoek.

Wie voert het bron- en contactonderzoek uit
Medewerkers op locatie die dienst hebben voeren het bron- en contactonderzoek uit en
spreken onderling af wie alle betrokken personen informeert. Ook bezoekers die zijn
geweest worden geïnformeerd.
Betrokken personen die onder huishoudcontacten of nauwe contacten vallen, krijgen het
advies om een zelftest te doen, of eventueel een afspraak voor een PCR test te maken.
Overige contacten krijgen het advies om 10 dagen alert te zijn op klachten.
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Voor meer informatie wordt verwezen naar het ‘Beleid Cliënt met Covid of nauw contact’
en het beleid ‘Testen en inzetten zorgmedewerkers’.

Wat verder nog belangrijk is
Bij cliënten van dagbesteding en begeleiding thuis wordt gekeken of zij ondersteuning
nodig hebben in het aanvragen van een test en is er regelmatig telefonisch contact om
na te gaan of ze het redden.

Wanneer is uitgebreider testen nodig
Bij meerdere besmettingen kan de GGD gevraagd worden om een clustertest uit te
voeren. In een dergelijke situatie wordt geadviseerd alle cliënten en medewerkers te
testen, in ieder geval degenen waarbij sprake is geweest van nauw contact. De GGD
komt hiervoor op locatie. Op dag 5 wordt de test herhaald en daarna wekelijks, totdat er
2 weken lang geen nieuwe besmettingen meer bijkomen.

Contactgegevens GGD Zuid Limburg
Vragen

Contact

Bijzonderheden

Aanvragen van
clustertesten

088 - 880 5007 of

Telefoonnummer is dagelijks
bereikbaar tussen 8.00 –
17.00u

Over al opgestart
bron- en contact
onderzoek

06 - 3417 6481 (telefoonnummer
supervisor BCO)

Algemene
beleidsvragen
rondom Covid-19

Meldingen.infectieziekten@ggdzl.nl

covidclustertesten@ggdzl.nl

Nummer beperkt gebruiken.

Gelieve te vragen naar de
supervisor VVT. Wanneer
deze niet beschikbaar is zal
een andere supervisor je te
woord staan.

Contactgegevens GGD Noord Limburg
Vragen

Contact

Bijzonderheden

Aanvragen van
uitgebreid testen

0800 - 1202

Geen apart telefoonnummer
voor aanvragen
clustertesten.

Over al opgestart
bron- en contact
onderzoek

ggd-bron-encontactonderzoek@vrln.nl

Algemene
beleidsvragen
rondom Covid-19

Meldingen.infectieziekten@ggdnl.nl
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