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opent en geeft update over stand van zaken tot nu toe.

- Vanuit ha is er een verdenking mogelijke casus. Volgens richtlijn LCI moet deze persoon qemeld
worden bij cje GGD. I treeit cónta& gênaO met deze ctiënt en overteg gehao meï I.
Zij gaat straks met LCI bellen over te volgen beleid en vraag of er diagnostiek ingezet moet worden
en wie dit dan zou moeten doen. Ha wil dit bij de GGD laten.

I

hebben overleg met HN gehad en het blijkt dat zij niet zo ver zijn en nog allerlei zaken
moeten bespreken.
HN gaat een apaft spreekuur openen voor de MSM'ers vanaf maandag/dinsdag.

I

heeft gebeld
van de GGD Amsterdam en zij willen geen
cliënten met klachten overnemen van het CSG. Amsterdam geeft het advies thuisblijven met klachten
maar zij hebben wel twee ruimtes ingericht om MSM'ers met klachten te kunnen zien.
Actie: de MSM'ers die voor woensdag op het spreekuur staan bellen, Eventueel de MSM'ers in een
apafte kamer zien, Dit kan voor woensdag want dan wordt spreekkamer 3 niet gebruikt.
pakt dit op.
Eventueel bekijken of wij ook een apart spreekuur kunnen organiseren voor de MSM'ers in de
avonduren volgende week. Kan niet op de maandag want dan is er ook spreekuur van de
Reizigersvaccinaties en je wilt mensen niet samen in een wachtruimte hebben.
Afgesproken wordt om even af te wachten of er meer informatie beschikbaar komt komende week en
dan afstemmen samen wat er gedaan kan/moet worden aan een apaft spreekuur.
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- PBM: er is genoeg op voorraad bij sector Corona en dit kan zo door naar de IZB.
Conclusie voor nu: nog veel onduidelij( één verdachte casus maar nog niet bevestigd. Ook nog
onduidelijk of deze persoon getest moet worden.
gesproken . Zij gaat achterwacht bespreken met de aftsen bij
heeft
achterwacht gevraagd voor de weekenden en feestdagen, niet buiten kantooruren door de weeks,
HN, Zij zijn dan alleen beschikbaar voor inhoudel ijke vragen over cie Í"lonkeypox.
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nog benaderen over zaken aangaande HPZone

ry

bezetting is dit nu niet
voor de AIZB beschikbaar is.

, Gezien

|

treeft LCI gesproken: bij verdachte casus moet wel diagnostiek afgenomen worden. LCI vindt dat
de coórdinerende, leidende rol bij de GGD ligt. Dit houdt in dat de GGD diagnostiek moet afnemen.
Hoe verder de contacten worden geïnformeerd of in kaart moet worden gebracht is nog niet bekend
het LCL
gaat contact opnemen met de viroloog. Materiaal moet naar het lab Rotterdam of naar Bilthoven.
Koerier moet dan geregeld worden.
gaat lioeriàrsdienst Zwenne contacten om het materiaal weg te brengen
Actie:

I

I

Afgesproken wordt om dinsdag 24 mei om 13:00 uur weer bij elkaar te komen.

WIE

AKTIE

WANNEER KLMR

Zwenne koeriersdienst
inschakelen om
materiaalweg te
brengen naar
Rotterdam of Bilthoven
MSM'ers contacten van
het spreekuur van
woensdag 25/5

INFO

Er is een extra kamer

beschikbaar om de
MSM'ers die op het
spreekuur staan apart

te zien.

Contactl

Gereed

Bespreken

bereikbaarheid en
achterwacht arts M&G
ivm vakantie

I

Contact-

Gereed

Amsterdam

Contact met
HN ivm afts achterwacht
voor inhoudelijke

I

Nog wachten op
terugkoppeling door
HN

vragen.
Contact
N)

I

(arts

t-t-

MSM cliënten bellen

Gereed

handelswijze A'dam
van cliënten MSM en
eventueel doorsturen
naar A'dam.
Kijken wat er mogelijk
is ivm achterwacht.
treeft verzoek
gedaan voor de
weekenden en
feestdaqen
Overleg over beleid

!

Gereed

Bellen om klachten uit
te vragen.

Gereed

Vaste vragen stellen

v.h. spreekuur
maandaqmiddaq
Opzetten vragenl ijstje
voor de DA's v.h. CSG
voor de triaqe.

Bespreken

voor triage.

