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Zorginstellingen en Corona 

GGD regio Utrecht (GGDrU) krijgt veel vragen van professionals over Corona en de 

maatregelen, die in zorginstellingen genomen moeten worden. Op dit moment wordt 

binnen GGDrU het huidige team Advies Zorginstellingen opgeschaald (met artsen, 

verpleegkundigen en ondersteuning) om u van zowel generiek als advies op maat te 

voorzien. Wij denken graag met u mee.  

Liveblog en informatie 

GGDrU verzamelt signalen vanuit de provincie, waaronder signalen van zorginstellingen. 

Wij passen onze dienstverlening en informatieverstrekking daar dagelijks op aan. De 

laatste informatie kunt u vinden op onze liveblog en website  https://www.ggdru.nl/  

Voor zorginstellingen zijn twee documenten ontwikkeld: ‘draaiboek cohortverpleging’ en 

‘factsheet isolatie’, deze worden verspreid via de VRU en kun u ook opvragen via 

infectiepreventiecovid@ggdru.nl 

Online sessies per sector 
De online sessies zijn gericht op de aanpak van COVID-19 in zorginstellingen. Het doel is 

onderlinge afstemming in een dynamisch werkveld met snel opeenvolgende 

ontwikkelingen, waarin expertise wordt gedeeld. Organisaties uit een vergelijkbare 

branche vormen tijdens de sessie samen een beeld, inventariseren knelpunten, komen 

tot werkbare oplossingen en leren van elkaar. De eerste twee sessies hebben 

plaatsgevonden, uitkomsten verwerken we in onze informatieverstrekking. Meld u aan 

via  infectiepreventiecovid@ggdru.nl voor meer informatie en een uitnodiging.  

Het klantcontactcentrum 

Zorgprofessionals kunnen 7 dagen per week met vragen terecht bij ons 

klantcontactcentrum: 030-630 54 00. Kijk voor de actuele openingstijden op onze 

website. Het klantcontactcentrum kan veel vragen direct beantwoorden. Acute en 

complexe vragen worden doorgezet naar het team Advies Zorginstellingen. Medische 

professionals hebben een apart telefoonnummer ontvangen om rechtstreeks contact op 

te kunnen nemen met het team Advies Zorginstellingen. 

Advies op maat 

Het team Advies Zorginstellingen houdt momenteel een belronde langs de 

zorginstellingen in de regio met één of meerdere Corona-patiënten. Wij vragen hoe het 

loopt en of er knelpunten ontstaan; u kunt dan meteen de vragen stellen die in uw 

instelling leven.  

Toezicht (nieuwe) opvanglocaties 
Op verzoek denken wij mee, adviseren en inspecteren we vooraf en tijdens de opvang bij 

tijdelijke Corona opschalingslocaties, zoals dak- en thuislozenopvang, grootschalige 

cohortlocaties voor patiënten die niet thuis kunnen blijven en voor patiënten na opname 

in het ziekenhuis, die nog niet naar huis kunnen (zorghotels, alsmede cohortfaciliteiten 

voor patiënten in langdurige zorg, ggz etc).  
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