
COVID-19 Technische briefing 
Tweede Kamer | 16 april 2020

Sjaak de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden
Portefeuillehouder Infectieziektebestrijding GGD GHOR Nederland



Ontwikkelingen werkzaamheden GGD GHOR

 Regionale en landelijke coördinatie

 Patiënten buiten het ziekenhuis

 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 Zo breed en effectief mogelijk testen

 Eén datastroom



16-04-20 3

25 GGD regio’s
Directeuren Publieke Gezondheid

11 Roaz regio’s Landelijke samenwerking
GGD GHOR Nederland - Sectie zorg - LOT-C

Regionale en landelijke coördinatie  

• Health care intelligence
Compleet beeld van de
zorgkaart in Nederland,
van thuiszorg tot en met
IC-capaciteit

• Coördinatie van Zorg
Monitoring van het
vergroten van de
beddencapaciteit buiten
het ziekenhuis, incl.
mensen en middelen

• Netwerk
VWS, RIVM, LNAZ, Actiz,
LCPS, Veilig Thuis, etc.



Coördinatie vraag en aanbod in 25 regio’s
Patiënten buiten het ziekenhuis

5300

Bezet met Covid-19 patienten

3800

1500

Beschikbare bedden

Indicatie totaal
aantal extra bedden

Peildatum 9 april

Landelijk prognosemodel voor niet-ziekenhuis COVID zorg is gereed
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Mondmaskers
• Groot tekort aan persoonlijke

beschermingsmiddelen
waaronder mondmaskers
ondanks grote inzet van LCH.

• In dit schaarste model verdeelt de
regionaal coördinator op basis
van de richtlijnen van VWS deze
middelen in de ROAZ regio.

• Vergelijkbaar model wordt
gemaakt voor overige
beschermingsmiddelen.

Oud model
obv Zorgsectoren

Nieuw model
obv Handeling / 

besmettingsrisico’s
per 13 april

• Ziekenhuizen

• Ambulancediensten

• Huisartsen(posten)

• GGD’en

• Acute Mondzorg

• Caresector op indicatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Richtlijnen van het RIVM zijn samen met de sector 
uitgewerkt in een vernieuwd verdeelmodel

Volledig overzicht: rijksoverheid.nl/coronavirus
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/11/factsheet-verdeling-pbm


Verdeling mondmaskers
Persoonlijke beschermingsmiddelen
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Chirurgisch mondmasker FFP1 masker FFP2 masker
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Verdeling per regio om zo goed mogelijk 
aan te sluiten op de behoeften in het land 
• Nederland is verdeeld in 12 zogenaamde Roaz-

regio’s, Regionaal Overleg Acute Zorg (12e regio

is Caraïbisch Nederland)

• Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

dient ervoor zorg te dragen dat de regio’s zoveel

mogelijk naar behoefte worden bevoorraad,

gegeven het nog schaarse aanbod van PBM.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dagelijks wordt het volgende in kaart gebracht

Beschikbare voorraad van PBM 

Aan welke PBM is behoefte en hoe groot is die 
behoefte? 

Welke PBM zijn nodig voor welke zorghandelingen die 
uitgevoerd worden in de verschillende zorgsectoren

Voor elke regio en voor Nederland als geheel wordt de 
behoefte gematcht met de beschikbare voorraad PBM

1

2

3

4
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Zo breed en effectief mogelijk testen
Testbeleid
• Vanaf maandag 6 april kunnen alle

zorgmedewerkers die langer dan 24 uur
klachten hebben worden getest.

• Triage door een arts.
• Iedere GGD regio heeft minstens 1 centrale

testfaciliteit.
• Daarnaast zijn ook veel afspraken gemaakt

voor het testen van zorgpersoneel op locatie
door zorglocaties. Deze cijfers zijn niet
meegenomen in het aantal tests op locatie
van de GGD.

Uitgevoerde testen in de GGD testfaciliteit
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Eén datastroom

Health care intelligence

Compleet beeld van de zorgkaart 

in Nederland, van thuiszorg tot en 

met IC-capaciteit
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Voorbeeld ’stoplichtmodel’



Bedankt voor uw aandacht!
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