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De actuele situatie rondom het coronavirus in Nederland geeft bij iedereen veel vragen en
kan ook ongerust maken. Bij het CTB realiseren we ons dat heel goed.
In dit document proberen we veel vragen te beantwoorden en u op de hoogte te brengen
van de huidige situatie.
Voor al onze maatregelen en afspraken houden wij ons aan de afspraken van het UMC
Utrecht en de richtlijnen van het RIVM en GGD. Op de websites van het RIVM en GGD Utrecht
vindt u veel informatie. Voor alle patiënten van het CTB gelden de hygiëne- en sociale
beperkende maatregelen zoals voor iedereen in Nederland.
Als u klachten hebt
Heeft u klachten, neem dan contact op met uw huisarts. Bent u onder behandeling bij het
kinderteam van het CTB neem dan bij klachten contact op met de kinderarts. De huisarts of
kinderarts bepaalt het verdere beleid rond de behandeling en of u doorgestuurd moet
worden naar een ziekenhuis.
Als u positief getest bent op Covid-19
Bent u positief getest op Covid-19 meld dit ons dan via het verpleegkundig spreekuur, op
nummer 088-7559256. Wij kunnen dan beoordelen of er aanpassingen moeten komen in de
beademing.
Huisbezoeken, polibezoeken en thuismetingen
Wij willen de reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Als u een afspraak heeft met
ons zal deze zonder tegenbericht blijven staan. Indien er iets wijzigt wordt er contact met u
opgenomen.
Opnames
Gezien de actuele situatie rondom het coronavirus moeten we dagelijks de urgentie van een
opname en de opnamecapaciteit van de afdeling beoordelen. Wij vragen uw begrip dat het
soms langer kan duren voor uw geplande opname doorgaat.
Disposables
Voor het verwisselen van uw disposables zijn geen extra maatregelen nodig. U kunt het
gewone schema aanhouden zoals u dat gewend bent. Het bestellen van uw disposables blijft
gaan zoals u gewend bent.
Beschermende middelen
Indien u geen klachten heeft, is het, in de thuissituatie, niet nodig om beschermende
materialen zoals maskers, beschermbrillen of schorten te gebruiken. Dit geldt voor u als
patiënt, als ook voor uw zorgverleners. Hygiënische maatregelen zoals nu door RIVM en GGD
voorgeschreven dienen te worden opgevolgd.

Mondkapjes
Het is begrijpelijk dat u, als kwetsbare patiënt, wilt dat uw zorgverleners mondkapjes dragen
ter bescherming van u. Deze worden niet geleverd door het CTB.
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) stelt mondkapjes beschikbaar
voor patiënten van het CTB die zelf hun zorg inhuren en bij wie zorgverleners niet via een
werkgever (zoals bijvoorbeeld thuiszorg of Fokus) mondkapjes ontvangen.
Indien u hiervoor in aanmerking komt krijgt u een brief met verdere informatie van VWS.
Bereikbaarheid CTB
Het CTB blijft bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent. Ons telefonisch spreekuur is
dagelijks op werkdagen van 9.00-12.30 uur, via nummer 088-7559256. Mogelijk is de
wachttijd langer dan normaal.
We hopen daarbij op uw begrip.

