
Leidraad voor (vermoeden van) 
een coronabesmetting bij een cliënt  

versie 19 februari 2021 

 
 

  

Je hebt een (vermoeden van) een corona-infectie bij een cliënt van Amarant.  

 
(Gaat het om een medewerker? Bel dan met je manager en mail naar de BGZ (bgz@amarant.nl). 

 
↓ 

Bel voor acute zorg de eigen huisarts of HAP/EVA-team 

EN 

Bel voor de melding met de medische dienst van het Hooge Veer, Daniël de Brouwerpark of Rijsbergen. 

 
Medische Dienst Hooge Veer  Medische Dienst Rijsbergen  Medische Dienst Daniël de Brouwerpark 
Telefoonnummer: 088- 611 2880 Telefoonnummer: 088- 611 7528  Telefoonnummer: 088- 611 5307 
 

De medische dienst laat het uitbraakteam contact opnemen met jouw locatie.  
Laat de cliënt altijd registreren door de medische dienst. 

 
↓ 

Er is inderdaad een (reëel vermoeden van) een 
corona-infectie bij een cliënt van Amarant 

De cliënt heeft klachten, maar er is geen sprake van 
een corona-infectie bij een cliënt van Amarant 

 
Het medisch uitbraakteam neemt contact op met de 

huisarts en/of GGD en geeft jullie specifieke 
instructies. 

Alleen cliënten met een verblijfsindicatie/woonproduct bij 
Amarant kunnen getest worden binnen Amarant. Overige 

cliënten worden getest via de GGD. 
 

 
Werk hygiënisch. Het is niet nodig beschermende 

kleding te dragen. 

↓ 

BEVESTIGING BESMETTING COVID-19 

 
- Intramuraal: Behandel cliënt in strikte isolatie; 
- Extramuraal: Uitbraakteam bepaalt met GGD of de thuissituatie van de cliënt zich hier leent voor isolatie; 
- Gebruik bij verpleging van cliënt de juiste persoonlijke bescherming (FFP1 of 2-mondneusmasker, schort en 

handschoenen, spatbril). Eenmalig gebruik; 
Informatie naar ouders en verwanten. Hier vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om hen te informeren. Ook 
collega’s die recent op de locatie zijn geweest (incl. uitzendkrachten en flexwerkers) moeten geïnformeerd worden. 
Aanvullend hierop moet bij intramurale cliënten een bron- en contactonderzoek (BCO) worden gestart. Zo weten we 
zeker dat we niemand over het hoofd zien en alles goed geregistreerd wordt. Het BCO wordt altijd uitgevoerd in 
opdracht van de AVG-Arts. Klik hier voor een overzicht van medewerkers die ingezet kunnen worden bij BCO. De  
MKT-ers die in het weekend bereikbaarheidsdienst hebben voor hun divisie krijgen voorafgaand aan het weekend 
steeds informatie over welke leden van het team BCO op zaterdag en zondag van 09.00 -12.30 uur te bereiken zijn.  
 

↓ 

WANNEER KUNNEN DE MAATREGELEN OPGEHEVEN WORDEN? 

 
Het medisch uitbraakteam beslist in overleg met de GGD of de (extra) maatregelen opgeheven kunnen worden. 

 
 
Zie Draaiboek COVID-19 voor uitgebreide informatie over de maatregelen die genomen moeten worden bij (vermoeden van) 
besmetting bij cliënten. 

 

mailto:bgz@amarant.nl
https://www.amarant.nl/uploads/media/5e6ce2ad87e48/voorbeeldbrief-ouders-en-verwanten-bij-besmetting-coronavirus.docx
https://www.amarant.nl/uploads/media/602f765ac8274/overzicht-bereikbaarheid-bco.pdf
https://www.amarant.nl/uploads/media/5fd730d89d81b/draaiboek-hoe-te-handelen-bij-vermoeden-van-besmetting-bij-clienten-met-covid-19.pdf

