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3721 MA Bilthoven 

 

 

 

Utrecht, 25 maart 2020 

 

Betreft: Kwalificering psychiatrische patiënten op klinische afdelingen als hoog risico-groep t.b.v. testen voor 

COVID-19, alsook het beschikbaar stellen van testmateriaal voor hulpverleners in de klinische en 

(ambulante) acute psychiatrie 

 

 

 

Geachte,  

Via deze weg vragen wij uw aandacht voor het volgende:  

Het RIVM heeft richtlijnen voor testbeleid in ziekenhuizen. Hierbij worden de meest zieke en de hoog-

risicogroepen getest bij verdenking op besmetting. En ook hulpverleners in de acute zorg worden getest.  In 

de dagelijkse praktijk merken we dat de GGD de psychiatrische ziekenhuizen niet ziet als ziekenhuizen en 

de patiënten die klinisch opgenomen zijn niet kwalificeert als hoog-risicogroep. Hierdoor is het erg lastig 

patiënten te laten testen.   

Ons inziens is dit een slechte zaak en hierbij willen wij betogen dat juist in de psychiatrische ziekenhuizen 

hoog-risicogroepen verblijven en dat derhalve testcapaciteit voor deze groepen beschikbaar moet komen. 

Op klinische afdelingen in de psychiatrie, met name in de ouderenpsychiatrie en de langdurige klinische 

zorgafdelingen, is de somatische comorbiditeit enorm hoog (mensen met een chronische psychiatrische 

stoornis leven gemiddeld 20 jaar korter dan de 'normale' levensverwachting). Vanuit China zijn enorm veel 

besmettingen in psychiatrische ziekenhuizen gerapporteerd. Dit doordat er een enorm verhoogd 

besmettingsrisico is doordat een groot deel van de gehospitaliseerde patiënten zich moeilijker kunnen 

houden aan quarantaine maatregelen, dit geldt buiten de genoemde afdelingen vooral ook op de acute 

opname afdelingen.  

De combinatie van veel somatische comorbiditeit en het beschreven verhoogde besmettingsrisico maakt de 

klinische psychiatrische populatie een groot risico voor ernstige complicaties met uiteindelijk IC-opname. 

Dit is te ondervangen door verdachte patiënten snel te testen en ze daarop snel over te plaatsen naar een 

quarantaine afdeling (die overal in het land worden ingericht binnen GGZ-instellingen) om verder 

verspreiding te voorkomen. Ook kan daardoor de schaars beschikbare beschermende middelen gericht 

worden ingezet. 

Indirect kan het niet testen en isoleren in de GGZ leiden tot een enorme toename van IC vraag voor 

COVID-19 besmette patiënten die vanuit psychiatrische ziekenhuizen zullen komen. 
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In logische lijn met het bovenstaande willen we ook het testbeleid voor zorgverleners in de GGZ onder uw 

aandacht brengen. Juist in de klinische en acute ambulante psychiatrie zijn de regels van sociale afstand niet 

altijd goed te hanteren omdat een deel van de patiënten door de psychiatrische problematiek niet in staat is 

de regels op te volgen. Ook is dit in crisis/noodsituaties slecht te voorspellen. Aan de andere kant is de 

acute en klinische psychiatrische zorg essentieel voor patiënten en de samenleving. Het testen van 

hulpverleners in deze sector zou dan ook makkelijker beschikbaar moeten worden. Concreet dus voor 

klinische werkenden en voor hen die werken in de 7x24 uurs ambulante crisiszorg. 

Dit verzoek is opgesteld in samenwerking met GGZ Nederland en Verpleegkundigen & Verzorgden 

Nederland. Gezien het grote risico dat op dit moment gelopen wordt voor zowel patiënt als zorgverlener, 

verzoeken wij u bovenstaande met spoed in behandeling te nemen.   

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie,  

 

 

 

Elnathan Prinsen 

Voorzitter NVvP 

 


