Maximaal controleren: snel en gericht sturen op het coronavirus
Ankerpunten
1. Beschermen van kwetsbare mensen
Doelen
2. Acceptabele belastbaarheid van de zorg
3. Zicht en inzicht in het virus
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Surveillancedata
• Zelfrapportagegegevens
• Huisartsengegevens
• GGD-contactonderzoeken
• Rioolwatersurveillance
• Sentinel surveillance (zorgverleners)

Indicator: sturen op het virus - regionaal

Vroegtijdige waarschuwing
• Verplaatsingsgegevens
• Nalevingsmonitor
• Gedragsonderzoeken
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Heb je verkoudheidsklachten?
Blijf dan thuis.
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Strategie
Maximaal controleren is de strategie.
De doelen zijn: 1) beschermen van kwetsbaren en 2) voorkomen dat de zorg
overbelast raakt. Hierbij hoort 3) zicht op en inzicht in het virus. Dit is nodig
in alle fasen van de aanpak. De uitbraakfase vroeg om een intelligente
lockdown om in control te komen. Totdat we beschikken over een vaccin of
behandeling is het zaak om in control te blijven. In de huidige
overgangsfase versoepelen we stapsgewijs de lockdownmaatregelen.
Vanaf 1 juni testen we iedereen bij klachten. Bij een positieve testuitslag
vragen we alle contacten 14 dagen thuis te blijven. Zo versterken we het
zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht
bijsturen en de verspreiding van het virus indammen, daar waar het virus
opliert.
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Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven

Vermijd drukte.
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mogelijk thuis.
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EPD – klinische verdenkingen
Huisartsen – zorgregistratie naar leeftijd

NB: gebaseerd op het gemiddelde
van afgelopen 3 dagen

