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De actuele situatie rondom het coronavirus in Nederland geeft bij iedereen veel vragen en kan u 
ook ongerust maken. Bij het CTB realiseren we ons dat heel goed. Door middel van deze 
nieuwsbrief 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 elke patiënt van het CTB gelden de hygiëne- en sociale beperkende 
maatregelen zoals voor iedereen in Nederland.  

Als u klachten hebt 
Indien u klachten hebt, moet u contact opnemen met uw huisarts of voor wat betreft de 
patiënten van het kinder-CTB met de kinderarts. Deze bepaalt het verdere beleid rond de 
behandeling en of u doorgestuurd moet worden naar een ziekenhuis.  
De druk op de beschikbare Intensive Care bedden zal verder oplopen. Alle zorgverleners zullen 
zich maximaal inspannen om Intensive Care bedden beschikbaar te houden. Er wordt hierin 
regionaal en landelijk samengewerkt.  

Huisbezoeken, polibezoeken en thuismetingen 
Alle geplande huisbezoeken, polibezoeken en metingen gaan niet door. U wordt telefonisch 
hiervan op de hoogte gebracht. De polibezoeken worden zo veel als mogelijk omgezet in een 
telefonisch consult. Tussentijdse metingen op indicatie, omdat er bv problemen zijn met de 
beademing, proberen we gewoon door te laten gaan. 

Opnames 
Voor wat betreft de opnames op onze afdeling wordt er dagelijks overleg gevoerd met 
betrekking tot de urgentie en de capaciteit van het moment. Wij vragen begrip voor die situaties 
waarbij dit langer zal duren dan afgesproken.  

Disposables 
Voor het verwisselen van uw disposables zijn geen extra maatregelen nodig. U kunt het gewone 
schema aanhouden zoals u dat gewend bent. U kunt daarvoor uw disposables bestellen zoals u 
gewend bent. 
Om schaarste van disposables te voorkomen, zijn er bij VIVISOL voor enkele artikelen 
limietbeperkingen ingezet. Deze limietbeperkingen geven geen beperkingen op het normale 
gebruik van patiënten van het CTB.  

Beschermende middelen 
Indien u geen klachten heeft, is het niet nodig om beschermende materialen  zoals maskers, 
beschermbrillen of schorten te gebruiken. Dit geldt voor u als patiënt, als ook voor uw 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ggdru.nl/inwoners.html


zorgverleners. Hygiënische maatregelen zoals nu door RIVM en GGD voorgeschreven dienen te 
worden opgevolgd.  

Het CTB voorziet niet in beschermende materialen  die nodig zijn bij klachten of bewezen 
Corona infecties. Uw zorgverleners dienen zich daarvoor te wenden naar hun werkgevers. Ook 
zzp-ers dienen zelf, mogelijk samen met u, voor de benodigde middelen te zorgen of hier 
passende afspraken over te maken.  

Wij realiseren ons goed dat dit problemen kan en zal geven. Ook in het ziekenhuis zijn de 
beschermende middelen reeds schaars aan het worden.  

Het CTB blijft bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent. Ons telefonisch spreekuur is 
dagelijks op werkdagen van 9.00-12.30 uur. Mogelijk is de wachttijd langer dan normaal.  
We hopen daarbij op uw begrip.  

Corona en spierziekten
De website van Spierziekten Nederland heeft veel informatie over corona in relatie met 
spierziekten. 
> Website Spierziekten Nederland

https://www.spierziekten.nl/themas/corona-en-spierziekten/


 
 
 
 
 
 
 
 




