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Onderwerp: informatie Goronavirus

Geachte leden van de raad,

Ongetwijfeld heeft u via de nieuwsmedia een en ander vernomen ten aanzien van een
nieuw Coronavirus (2019-nCoV) dat voor het eerst is vastgesteld in Wuhan, China.

lnmiddels is bekend dat minister Bruins van \IVVS de inhoudelijke adviezen van Outbreak
Management Team (OMT) zal overnemen en deze op 28 januari 2O2O zal bespreken ter
nadere uitvoering in het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) met bestuurlijke partners,
zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGDGHOR Nederland en zorgkoepels.

Samenvattend adviseert het OMT aan het BAO :

1. een infectie met het 2019-nCoV meldingsplichtig te maken in categorie A.;
2. geen entry-screening in te stellen op luchthavens;
3. casus definitie, isolatiemaatregelen, de procedures voor diagnostiek en de

communicatieplannen te bekrachtigen.

Zoals het OMT benadrukt, is er wetenschappelijk gezien nog veel onzeker en moet er
rekening mee worden gehouden dat deze adviezen de komende periode door
voortschrijdend inzicht waarschijnlijk aangepast zullen worden om nieuwe inzichten een
plaats te geven.

Na afstemming in het BAO kan een infectie met 2019-nCoV formeel meldingsplichtig zijn in
categorie A. Dit betekent dat een patiënt met een verdenking van de ziekte al gemeld moet
worden door de hoofdbehandelaar en het hoofd van een laboratorium aan de GGD. De
meldingsplicht is dan noodzakelijk om tijdig passende maatregelen te kunnen nemen ten
aanzien van patiënten en contacten om verdere verspreiding te voorkomen.
De kans op import van 2019-nCoV in Nederland wordt nog steeds kleín geacht, maar deze
kan toenemen indien de circulatie van het virus op grote(re) schaal gaat plaatsvinden. ln
afwachting van de adviezen van het RIVM is regionale opschaling daarom vooralsnog niet
nodig.
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Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een bericht op zijn website geplaatst over
het nieuwe Coronavirus en adviseert huisartsen om bij vragen zo nodig te overleggen met
de GGD. De GGD heeft informatie voor burgers op de site geplaatst met een link naar het
RIVM. De GGD is voorbereid op eventueel benodigd handelen en zalwaar nodig direct in
actie komen.

Het RIVM zal vandaag de GGD'en benaderen omtrent aanvullende preventieve
maatregelen rondom een persoon, waarbij de diagnose vastgesteld gaat worden. De GGD
zal de huisartsen informeren zodra deze meldingsplicht van kracht is.

De GGD houdt ons op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Mocht er aanleiding voor
zijn, dan zult u nader worden geihformeerd.
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