
Rotterdam, 14 juli 2020. 20bb008975

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen 
(50Plus) over Positieve Covid-19 testen doorgeven aan de huisartsen.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 11 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over 
Positieve Covid-19 testen doorgeven aan de huisartsen. (20bb7361)

Inleidend wordt gesteld:
“Het heeft even geduurd maar eindelijk sinds 1 juni is het voor iedere Rotterdammer 
met (milde) Coronaklachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen op COVID- 
19.

Naast de COVID-19 richtlijnen1 die opgesteld zijn voor professionals in het veld van 
infectieziektebestrijding ís er ook een Verpleegkundig Stappenplan 
Infectieziektebestrijding (VSI)2 opgesteld voor professionals werkzaam binnen een 
GGD. De richtlijn is hierbij de basis. Het stappenplan geeft een overzicht van het 
handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee 
een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen. Een onderdeel van het stappenplan 
is dat er een 'Bron- en contactonderzoek’3 door de GGD gedaan wordt.

Ondanks een landelijke lobby van de Huisartsenvereniging is er nog geen verplichting 
conform de richtlijnen en het stappenplan van de GGD om de huisartsen te 
informeren. Wij krijgen signalen van huisartsen dat zij nog lang niet altijd de namen 
van positief geteste inwoners doorkrijgen.

50PLUS Rotterdam maakt zích over deze vrijblijvendheid grote zorgen en zien graag 
betere afstemming in de zorg. Tenslotte is de huisarts de poortwachter in onze 
gezondheidszorg. Bron- en contactonderzoek is een essentieel onderdeel van de 
bestrijding van de huidige COVID-19-epidemie. Als we doeltreffend de coronacrisis 
willen aanpakken is het delen van informatie en data wel heel erg belangrijk om het

1 https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
2 https://lci.rivm.nl/stappenplan/algemene-toelichting
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/01/corona— 
factsheethoe-werkt-het-bron--en-contactenonderzoek
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zeer besmettelijke coronavirus te kunnen traceren en bestrijden. De huisarts, is dus 
wat betreft 50PLUS Rotterdam wel de eerste in de lijn die op de hoogte gebracht dient 
te worden als inwoners positief getest zijn.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:” 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college kennis van de richtlijnen en stappenplannen rondom positief 
geteste Rotterdammers op COVID-19?

Antwoord:
Wij zijn bekend met de landelijke richtlijnen die opgesteld zijn voor professionals in 
het veld van infectieziektebestrijding en professionals binnen een GGD.

Vraag 2:
Klopt het dat de GGD niet verplicht is om positief geteste Rotterdammers door 
te geven aan de huisarts van deze Rotterdammers?

Antwoord:
Dit klopt. De GGD heeft vanwege privacy redenen toestemming nodig van de patiënt 
om de testuitslag te delen met de huisarts. De GGD vindt het belangrijk huisartsen 
wel te informeren. Daarom vraagt de GGD aan de testpersoon akkoord om bij een 
positieve uitslag de huisarts te informeren.

Vraag 3:
Zo ja is het college met 50PLUS Rotterdam eens dat de huisarts de eerst 
aangewezene persoon is om geïnformeerd te worden over COVID-19 besmette 
inwoners?

Antwoord:
De inwoner zelf is de eerst aangewezen persoon om geïnformeerd te worden over de 
testuitslag. Vervolgens wordt het bron- en contactonderzoek gestart en worden 
nauwe contacten en huisgenoten geïnformeerd over een besmet persoon in de 
omgeving. Positieve uitslagen worden aan de huisarts doorgegeven indien de 
testpersoon daar toestemming voor geeft.
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Vraag 4:
Is het college voornemens om deze tekortkoming in de richtlijnen en 
stappenplannen rond COVID-19 op te vullen middels een schrijven naar de GGD 
met het verzoek de huisartsen op de hoogte te brengen van COVID-19 positief 
geteste inwoners?

Antwoord:
Dat ís niet nodig. De werkwijze van de GGD Rotterdam Rijnmond is reeds dat 
huisartsen worden geïnformeerd over COVID-19 positief geteste patiënten, indien de 
testpersoon daar toestemming voor geeft.

Vraag 5:
Kan het college in haar contacten met het kabinet over corona en COVID-19 
testen van de GGD meegeven dat de RIVM-maatregelen aanpassing vragen 
zodat de huisarts ook door de GGD geïnformeerd wordt over COVID-19 positief 
geteste burgers?

Antwoord:
Er wordt landelijk gewerkt om huisartsen op het afsprakensysteem CoronIT aan te 
sluiten. Daarmee kunnen huisartsen zelfde testuitslagen van patiënten bekijken, met 
in achtneming van alle privacyregelgeving.

Vraag 6:
Indien volgens het college de GGD wel verplicht is om positief geteste 
Rotterdammers door te geven aan de huisarts van deze Rotterdammers is het 
college dan voornemens om de GGD middels een schrijven te wijzen op hun 
verplichting om COVID-19 positief geteste inwoners door te geven aan de 
huisartsen?

Antwoord:
De GGD is niet verplicht om positief geteste Rotterdammers door te geven aan de 
huisarts van deze Rotterdammer, maar de werkwijze is reeds dat dit gebeurt indien 
de patiënt daar toestemming voor geeft.

Vraag 7:
Hoe is de zorg voor COVID-19 positief geteste Rotterdammers die niet een 
eigen huisarts hebben geregeld?

Antwoord:
Niet elke voor COVID-19 positief geteste persoon krijgt heftige klachten. Bij milde 
klachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
tot 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak) is het advies om
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thuis te blijven en uit te zieken. Contact met de huisarts of huisartsenpost is 
noodzakelijk als de positief geteste persoon zieker wordt, of medische hulp nodig 
heeft. Indien noodzakelijk wordt de persoon door de huisarts geholpen, of 
doorverwezen. Indien er sprake is van niet-regelmatige en acute zorg mag een 
huisarts de zorg niet weigeren.

Vraag 8:
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat COVID-19 positief geteste inwoners van 
Rotterdam toch de juiste zorg bij behandeling gaan krijgen?

Antwoord:
ird op vraag 7.

De seen

V.J.M. Rocken

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgei

Aboutaleb
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