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ADVIES van het BAO
1.

OMT advies

1.

Advies met betrekking tot casusdefinitie en diagnostiek
− Het OMT adviseert om het effect van het verder verruimen van de casusdefinitie
op de capaciteit van de GGD’en en huisartsen te onderzoeken.
− Daarnaast adviseert het OMT om in de ziekenhuizen ook SARS-CoV-2-diagnostiek
in te zetten als dat op grond van de ernst van het ziektebeeld of in het kader van
de behandeling noodzakelijk wordt geacht.

2.

Advies met betrekking tot communicatie
− Het OMT adviseert om het algemene telefoonnummer (0800-1351) dat vandaag
beschikbaar is te gebruiken voor vragen van het algemene publiek.
− Het OMT adviseert daarnaast, gezien de te verwachte toename van meldingen,
om de mogelijkheid te onderzoeken of er een aparte (landelijke) telefoonlijn kan
worden ingesteld die burgers kunnen bellen voor traige in het kader van
mogelijke besmettingen.

3.

Advies over capaciteit
Voorbereiding ziekenhuizen of mogelijke toename zorgvraag:
− Als COVID 19 zich verder verspreidt zal er opschaling nodig zijn in de
ziekenhuizen. Er moeten bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden door de
bestuurders van de ziekenhuizen met betrekking tot prioritering van zorg, triage
en optimale inzet van personeel en middelen. Wat betreft het mobiliseren van
personeel wordt aangeraden ook na te gaan hoeveel zorgpersoneel van
privéklinieken kan worden ingezet, dan wel defensie te betrekken. De beperkte
aantallen isolatiebedden en IC-bedden vragen om regio-overstijgende
afstemming indien het aantal ernstig zieke patiënten oploopt.
− Daarnaast adviseert het OMT om onder verantwoordelijkheid van de DPG
regionale afspraken te maken over triage, alternatieve locaties voor de
verzorging, verpleging en behandeling van patiënten zoals verpleeghuizen,
kazernes, verpleegcontainers of verpleegtenten en de eventuele voorzieningen
die daar getroffen moeten worden (bijvoorbeeld mogelijkheid tot toediening van
zuurstof). Cruciaal is daarbij de inzetbaar en flexibiliteit van de benodigde
zorgprofessionals en veilige werkomstandigheden en het voorkómen van uitval
door ziekte van zorgmedewerkers.
Voorbereiding in de veiligheidsregio’s:
− Het OMT acht de DPG verantwoordelijk voor de vertaling naar regionale
opschalingsplannen.
Behandeling en kwetsbare groepen:
− Het OMT benadrukt dat centrale inkoop van geneesmiddelen c.q. regie op
voorraden nodig kan zijn als het gaat om schaarse middelen
Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

−

Gezien de wereldwijze schaarste adviseert het OMT het collega van DPGs
mondmaskers in te laten kopen en de verdeling op regionaal niveau te
organiseren.

Advies van het BAO: om de adviezen van het OMT over te nemen met de volgende opmerkingen:
− De grieppandemiedraaiboeken van GGD/GHOR te integreren in de crisisplannen
van de Veiligheidsregio’s.
− De adviezen vereisen als belangrijke randvoorwaarde een heldere structuur op
regionaal niveau, bestaande uit veiligheidsregio- en ROAZ-structuren.
− Er zijn heldere communicatielijnen nodig vanuit de koepels naar de leden en
betrokken partijen.
− Om eerstelijnszorg te versterken, is de beschikbaarheid van persoonlijke
beschermingsmaatregelen cruciaal.
− De DPG zal de inventarisatie van de behoefte aan persoonlijke
beschermingsmiddelen in de ROAZ regio coördineren en richtlijnen en een plan
maken voor de distributie van een eventuele centrale voorraad.
2.

Gebruik van GRIP

Advies van het BAO: GRIP opschaling te gebruiken om coördinatie door de Veiligheidsregio’s te faciliteren.
3.

ROAZ

Advies van het BAO: ROAZ gebruiken om coördinatie binnen de zorg goed te regelen. Partijen aansluiten
die nu nog niet betrokken zijn. Van belang dat partijen hun rol pakken, ook richting hun achterban.
4.

Verwachtingen management

Advies BAO: De OMT adviezen betreffen complexe opgaven en scheppen verwachtingen. Van belang om
deze verwachtingen in een realistisch kader te plaatsen.
5.

Hergebruik beschermingsmiddelen

Advies BAO: het BAO adviseert VWS om onafhankelijk, professioneel onderzoek te laten uitvoeren naar
de mogelijkheden voor het hergebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Toezegging: VWS vraagt advies aan de leverancier en aan een onafhankelijk onderzoeker. Het RIVM komt
maandag met een advies over de mogelijkheid om met lagere klasse mondmaskers te werken (FFP1).
6.

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Advies BAO: Niet alleen van beschermende materialen t.b.v. de behandeling van corona patiënten, maar
ook van andere hulpmiddelen die voornamelijk in China worden geproduceerd, zoals wond en
verbandmiddelen, kan een tekort ontstaan.
Toezegging: VWS is in gesprek met vertegenwoordigers van de leveranciers om op de hoogte te zijn van
de toelevering en de samenwerking met de Nederlandse zorgsector te bevorderen.

