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Uitslag Covid-test binnen 15 minuten: een
uitkomst voor cliënt én zorgcontinuïteit
Voor kwetsbare cliënten is het in afzondering wachten op een Covid-testuitslag niet
wenselijk of zelfs niet haalbaar. Daarnaast geldt dat zorgmedewerkers, ondanks de
voorrang die zij krijgen, ook regelmatig lang op hun uitslag moeten wachten. Dit
drukt op de planning. Verpleegkundig specialist Chantal Dielis heeft in nauwe
samenwerking met SWZ een andere manier van testen geïmplementeerd, waarbij
de uitslag binnen een kwartier beschikbaar is. Deze manier van werken is
gecontroleerd en goedgekeurd door het RIVM en levert voor zowel cliënten als
zorgmedewerkers grote voordelen op. Wij informeren u graag over dit testproces en
de opgedane ervaring.
Pilot met positieve resultaten
De PCR-test in een laboratorium wordt door het RIVM als gouden standaard
aangemerkt. Bij onze samenwerkingspartner SWZ bleek in de dagelijkse praktijk
dat het in isolatie wachten op de uitslag niet altijd haalbaar is voor cliënten en vaak
ook niet wenselijk. Bij cliënten die intensieve zorg nodig hebben, zorgt het alleen op
een kamer verblijven voor onbegrip en onrust. Voor zorgmedewerkers drukte de
wachttijd sterk op het rooster, waardoor de zorgcontinuïteit onder druk kwam te
staan.
Chantal Dielis zocht samen met Jody Cath, bestuurder bij SWZ, naar wegen om
snellere testuitslagen te realiseren. Door buiten de gebaande paden te gaan,
vonden ze een voor de zorg innovatieve manier met als resultaat dat SWZ sinds
kort werkt met de ID NOW van Abbott. Door de goede contacten van SWZ met het
Zorgkantoor is er met dit testapparaat een pilot gestart. De eerste resultaten zijn
erg positief.
De ID NOW is een moleculaire PCR
Point of Care Test (mPOCT) en wordt,
vanwege de snel beschikbare
resultaten, vooral gebruikt voor
spoeddiagnostiek. Het RIVM heeft
recentelijk bevestigd dat de ID
NOW gelijkwaardig presteert in
vergelijking met andere gangbare
PCR-systemen.

Werking van ID NOW
Een verpleegkundige neemt een keel-/neusuitstrijk af en doet deze in een potje met
vloeistof. Deze vloeistof gaat vervolgens in een testcassette. De test start door de
twee onderdelen van de testcassette in elkaar te klikken. Binnen 15 minuten is een
uitslag bekend. Met de ID NOW zijn vier testen per uur mogelijk.
Een randvoorwaarde om het apparaat te kunnen gebruiken is een samenwerking
met een laboratorium en/of een medisch microbioloog die instaat voor de
kwaliteitseisen. Dit houdt onder andere het maandelijks ijken van het apparaat in
en controle op handelen conform instructies. Bij SWZ is dit georganiseerd met
Mozand.
Voor wie
SWZ zet de PCR mPOCT-test in bij cliënten en medewerkers met klachten. Waarbij
voor medewerkers geldt dat zij binnen 24 uur een dienst hebben in het primaire
proces en ook de bereidheid hebben om bij een negatieve test te komen werken.
In alle andere gevallen gebruikt SWZ reguliere PCR-testen. De verpleegkundigen
van SWZ nemen deze testen af bij hun cliënten en incidenteel ook bij medewerkers.
Zij zorgen er zelf voor dat de testen naar het laboratorium worden gebracht.
SWZ heeft een team van zeven verpleegkundigen geschoold in het werken met de
ID NOW. Het team is aanwezig tussen 07.00 en 23.00 uur. Het laboratorium
waarmee ze samenwerken verzorgt de scholing.
Resultaten
De eerste resultaten van de pilot zijn erg positief. Voor cliënten levert het een
duidelijke verbetering in kwaliteit van leven op. Daarnaast heeft het een zeer
gunstig effect op de zorgcontinuïteit. De huidige pilot loopt, in samenwerking met
het Zorgkantoor, vier maanden. Het is mooi om te zien dat de expertise van onze
behandelaar leidt tot meerwaarde voor cliënten en zorgmedewerkers en hoe SWZ
dit snel en accuraat heeft opgepakt. Én hoe via de netwerken van Novicare en SWZ
regionaal snel de juiste partijen zijn aangesloten om dit mogelijk te maken.
Intussen zijn ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de
branchevereniging van zorgorganisaties Actiz aangesloten. Gezamenlijk wordt
gekeken hoe deze pilot breder uitgerold kan worden.
Kostenaspect
Om met de ID NOW te werken heeft u als vaste lasten naast de aanschaf of huur
van het apparaat de maandelijkse kosten voor de serviceovereenkomst met het
laboratorium. Daarnaast heeft u per test een testcassette nodig en is bekwaam
personeel vereist voor het afnemen van de test en het bedienen van het apparaat.
SWZ schakelt hiervoor de dienstdoende verpleegkundige in. Deze is al in huis
waardoor het geen extra kosten met zich meebrengt.
Doordat de vaste lasten een substantieel deel zijn van de kosten, maakt meer
gebruik van het apparaat de businesscase positiever. In dit geval zijn bijvoorbeeld
bij inzet voor zeven à acht testen per maand de kosten voor de cartridges en de
maandkosten ongeveer gelijk aan de besparing op kosten voor vervanging van
medewerkers. Hierbij is aangenomen dat zonder de test gemiddeld een extra
vervangingsdienst van vijf uur was ingezet. Bij meer inzet ontstaat ook dekking
voor de kosten van het apparaat.
VGN en Actiz hebben inmiddels bij het ministerie van VWS een verzoek ingediend
om de kosten voor de inzet van de ID NOW onder de meerkostenregeling voor 2022
te laten vallen. We zijn nog in afwachting van een antwoord hierop.
Samenwerkende laboratoria
Laboratoria die de ID NOW aanbieden zijn STAR-SHL, Mozand en diverse
streeklaboratoria.
Alternatieve testmogelijkheden
Natuurlijk zijn er ook alternatieve testmogelijkheden. Wij hebben ze voor u op een
rij gezet in deze bijlage.
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u sparren over de specifieke situatie binnen uw organisatie?
Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Novicare. U kunt ook
rechtstreeks contact opnemen met Chantal Dielis, verpleegkundig specialist van
Novicare. Zij is bereikbaar via cdielis@novicare.nl of 06 83 67 44 31.

Over SWZ
SWZ is actief in Zuid-Oost-Brabant en
ondersteunt mensen met een
lichamelijke of meervoudige beperking
en niet-aangeboren hersenletsel. SWZ
wil aan het leven van deze mensen
waarde toevoegen door merkbare
mensgerichte zorg te bieden en samen
de mogelijkheden van de cliënt te
ontplooien.

Interview Chantal Dielis
Omroep Brabant heeft aandacht
besteed aan deze pilot via een
interview met Chantal en cliënt
Antonie.
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