
  
 

Wijzigingen coronabeleid |13-03-2023  
 
In dit bericht:  

• Wijzingen coronabeleid 

• Adviezen voor zorgmedewerkers 

• Sluiting GGD-testlocaties 

• Beleidswijzigingen vaccineren 

• Declaratieroute COVID-19-vaccinaties door huisartsen 
 ______________________________________________________________________________________ 

 

Via deze weg informeren we u over de beleidswijzingen ten aanzien van COVID-19. Deze wijzigingen zijn 

gebaseerd op de conclusie dat COVID-19 endemisch is. Dat wil zeggen dat het virus constant aanwezig is 

onder de bevolking, en dat de gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit heeft 

opgebouwd. De wijzigingen gaan voor een deel per direct in. 

Testen en isoleren in het algemeen niet langer noodzakelijk  

- Het (zelf)testadvies is vervallen per 10 maart: het is niet langer nodig om een (zelf)test te doen bij 

COVID-19-gerelateerde klachten.  

- Het isolatieadvies is vervallen per 10 maart: het is niet langer nodig om 5 dagen in isolatie te gaan 

en afstand te houden van huisgenoten als er sprake is van corona. 

Advies bij luchtwegklachten voor algemeen publiek 

Bij klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus: 

- Blijf thuis wanneer je ziek bent. 

- Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken. 

- Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweg-

infectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker. 

- Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen 

klachten hebt. 

- Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. 

Adviezen voor zorgmedewerkers 

- Voor zorgmedewerkers geldt geen specifiek COVID-19-testadvies meer. 

- Het is niet meer nodig om preventief een chirurgisch mond-neusmasker te dragen bij handelingen 

binnen 1,5 meter. Wel kan dit op indicatie worden toegepast op specifieke afdelingen of bij speci-

fieke patiënten of specifieke behandelingen op basis van vigerende professionele richtlijnen. 

- Zorgmedewerkers die luchtwegklachten hebben, werken wel met een chirurgisch mondneusmas-

ker (ten minste type IIR) en houden strikte hygiëne aan. 

- In de huidige epidemiologische fase kunnen voor COVID-19 de infectiepreventierichtlijnen die ook 

gelden voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen 



(zoals influenzavirus) worden gevolgd. Het is daarbij niet nodig om standaard een schort met 

lange mouwen te dragen. 

- Voor het gebruik van mond-neusmaskers, spatbrillen en handschoenen bij onderzoek, behande-

ling, verpleging en verzorging van cliënten/patiënten met luchtweginfecties wordt verwezen naar 

de bestaande infectiepreventierichtlijnen in de verschillende sectoren. 

- Het test- en isolatiebeleid bij bewoners van langdurige zorginstellingen volgt de professionele 

richtlijnen en valt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Daarnaast worden mo-

ment diverse professionele richtlijnen voor infectiepreventie herzien (zoals bijvoorbeeld de 

Verenso richtlijnen). 

Meldingsplicht ongewijzigd 

De wettelijke meldingsplicht in het kader van de Wet publieke gezondheid bij een positieve coronatest 

blijft onveranderd. Zowel bij een positieve NAAT-test of bij een door een medische professional 

uitgevoerde antigeen(snel)test dient er melding worden gedaan door de arts die de test heeft 

aangevraagd of uitgevoerd. Dit kan via coronamelding@ggd.amsterdam.nl.  Wanneer een test via een 

laboratorium loopt, zal dit bij een positieve uitslag ook door het laboratorium gemeld worden aan de GGD. 

Zorginstellingen melden tevens, zoals nu ook het geval, conform artikel 26 van de Wet publieke 

gezondheid clusters/uitbraken van (ernstige) luchtweginfecties aan de GGD en krijgen, indien nodig, 

ondersteuning en advies bij de uitbraakbeheersing. 

Sluiting GGD coronatestlocaties 

Met het vervallen van het (zelf)test- en isolatiebeleid is ook een NAAT-test bij de GGD’en niet langer nodig. 

Na 17 maart eindigt definitief het testen op corona bij de GGD’en. Het blijft voorlopig wel mogelijk om alle 

uitslagen uit het verleden in te zien via coronatest.nl 

Coronadiagnostiek op medische indicatie via GGD Streeklaboratorium 

Het Streeklaboratorium van GGD Amsterdam blijft coronadiagnostiek aanbieden op weekdagen (maandag 

t/m vrijdag). Materialen die vrijdagmiddag na 13.00u worden ingeleverd, zullen op maandagochtend in 

behandeling worden genomen. Diagnostiek die door een behandelaar wordt aangevraagd, wordt via de 

reguliere route in rekening gebracht (aan de instelling of via de zorgverzekering). 

Testen voor herstelbewijs 

Er is een Europese verplichting tot het leveren van coronabewijzen tot 1 juli 2023. VWS belegt de taak 

voor het afgeven van herstelbewijzen vanaf 17 maart bij diverse commerciële partijen. Meer informatie 

hierover staat op de website van de Rijksoverheid. 

Beleidswijzigingen vaccineren 

- Er komt geen voorjaarscampagne voor de algemene bevolking of specifieke groepen. 

- Revaccinatie is wel wenselijk voor een deel van de patiënten met een medisch hoog risico. Dit be-

tekent maatwerk voor individuele gevallen op basis van indicatie door hun behandelend medisch 

specialist. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit proces eruit zal gaan zien. 

- GGD’en blijven de mogelijkheid tot vaccinatie bieden voor personen die de basisserie en/of her-

haalprik nog niet hebben ontvangen. 

Besluit Verandering declaratieroute opgetrokken spuiten 

Huisartsen kunnen gemaakte kosten voor het zelf vaccineren van eigen patiënten declareren. VWS 

https://lci.rivm.nl/meldingsplichtige-ziekten
mailto:coronamelding@ggd.amsterdam.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/herstelbewijs


heeft besloten om de financiering m.i.v. 01 januari 2023 via de GGD’en te laten verlopen en niet 

meer via SNPG. De regeling geldt vooralsnog tot en met 30 juni 2023.  

Recent is hierover een SNPG alert verschenen. In de bijlage bij dit bericht leest u aanvullende 

informatie over de wijze waarop u als huisarts kunt declareren bij GGD Amsterdam.  

Intercollegiaal contact 

• Op werkdagen (ma-vrij tussen 08:30-17:00 uur) kunt u contact opnemen met het team Algemene  
Infectieziekten: 020-5555 566 (intercollegiaal nummer). 
Buiten kantoortijden kunt u met vragen,  die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,  
contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding tel.: 020 555 5555 (7x5). 

• Zorgprofessionals met vragen over corona kunnen bellen naar 020 555 5105, werkdagen 9.00-
17.00u. 

• Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal 
overleg, tel.: 020-5555 293. 

 
 

 
Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen die 
aangegeven hebben direct de berichten van de GGD te willen ontvangen. Mocht u op deze verzendlijst 
willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan:  
infectieziekten@ggd.amsterdam.nl  
 
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: 
ggd.amsterdam.nl/huisarts 
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