13-12-2021 INFORMATIE COVID-19 VOOR HUISARTSEN

In deze nieuwsbrief komen wekelijks de hoofdpunten aan bod als het gaat om:
•
(Beleids)wijzigingen/nieuws
•
UPDATE vaccineren
•
UPDATE testen
•
Feiten en cijfers COVID-19 in BZO samenvatting
•
Contactgegevens
•
Weekrapportage
(Beleids)wijzigingen/nieuws
•

Wanneer wel/geen zelftest te gebruiken?
Per 3 december is het gebruik van zelftesten gewijzigd. Voor zorgmedewerkers die in
contact komen met kwetsbare personen blijft het advies zich bij de GGD te laten testen.
Bekijk hier de RIVM-richtlijnen voor het testbeleid van zorgpersoneel.

•

Immuniteit na doorgemaakte besmetting
Per 3 december worden mensen na een bewezen Covid-19 infectie gedurende 1 jaar als
immuun beschouwd. Dit was voorheen 6 maanden. Ook het CoronaToegangsBewijs
(CTB) is na een bewezen doorgemaakte infectie nu 1 jaar geldig.
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UPDATE vaccineren
Vaccinatielocaties
Nieuwe vaccinatielocatie geopend: Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8.
Geopend van maandag t/m zondag – alle vaccinaties alleen op afspraak (zowel 1e, 2e, 3e prik als
de booster)
Helmond Haverdijk
Vanaf maandag 6 december: 7 dagen per week geopend.
1e,2e,3e vaccinatie ook op vrije inloop, dagelijks van 9.00-16.30 uur. Booster alleen op afspraak.
Booster 60 plussers
GGD BZO vaccineert 60+’ers. Per dag wordt door het RIVM bepaald welke geboortejaren
uitgenodigd worden. Maandag 13 december zijn de jaartallen ’57, ‘58 en ’59 aan de beurt.
Boosterprik voor partners/mantelzorgers/begeleiders
Partners/mantelzorgers/begeleiders van de inwoners die aan de beurt zijn, kunnen ook direct
een afspraak maken voor een boosterprik. Uiteraard moeten zij dan ook voldoen aan de
voorwaarden:
60+
vaccinatie of Covid-besmetting is langer dan een half jaar geleden
andere vaccinaties (bijv. de griepprik) zijn twee weken voor of twee weken na de Covidvaccinatie gepland.
Alleen partners/mantelzorgers/begeleiders mét afspraak kunnen gevaccineerd worden.

Mensen met het downsyndroom
Mensen met het downsyndroom die thuis wonen, krijgen vanaf vrijdag 3 december 2021,
verspreid over enkele weken, via de huisarts een uitnodiging op naam voor de boostervaccinatie.
In de brief staat een apart telefoonnummer om een afspraak te maken bij een GGDvaccinatielocatie.
Booster niet-mobiele 60+’ers en bewoners zorginstellingen zonder medische dienst
GGD BZO vaccineert niet-mobiele thuiswonende 60+’ers en bewoners van zorginstellingen
zonder medische dienst. Dit gebeurt vanaf januari 2022. Hiervoor worden mobiele teams
ingericht.
Mensen die niet-mobiel zijn, om psychische of fysieke redenen, ontvangen al vanaf 1
december bericht van hun huisarts. Zij zullen, na instemming, door hun huisarts worden
aangemeld bij een van de GGD’en. De betreffende GGD maakt vervolgens een afspraak
om de boostervaccinatie aan huis te geven.
Zorginstellingen zonder medische dienst melden zich hier voor aan via www.vaccinatieinstellingen.nl Daarna maakt GGD BZO een planning en wordt er per zorginstelling
afgesproken wanneer er gestart wordt.

Booster zorgmedewerkers
Ook vaccineert GGD BZO medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning
die contact hebben met patiënten en cliënten. Hierbij geldt overigens wel dat de zorg zelf
prikt waar mogelijk, de GGD ondersteunt waar dat mogelijk en nodig is. Met diverse
instellingen zijn inmiddels afspraken gemaakt.
UPDATE Testen
Uitbreiding capaciteit – extra testlijnen XL Antoon Coolenlaan
Op dit moment wordt er extra capaciteit ingericht aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven.
Daarnaast zijn de teststraten in Eersel en Helmond ook open.
Per 10 december kunnen er per dag in totaal 5.000 testen in de regio afgenomen worden.
Hiermee is de capaciteit verdubbeld ten opzichte van vorige week. Een testafspraak binnen 24
uur is en blijft het uitgangspunt. Ondertussen worden er iedere week extra mensen opgeleid om
de testlijnen ook daadwerkelijk te gaan ‘bemannen’.
Feiten en cijfers COVID-19 in BZO samenvatting
•
Door een beperkte daling van 7.225 naar 6.711 nieuwe positieven stabiliseert het aantal
besmettingen in de regio op hoog niveau.
•
Het aantal afgenomen testen is voor het eerst in weken iets gedaald, mogelijk al onder
invloed van de nieuwe zelftest richtlijnen. Het vindpercentage blijft met 23,8% hoog.
•
De meeste besmettingen zien we nog steeds bij de 4-12 jarigen.
•
Het aantal Covid gerelateerde IC opnames in de Brabantse ziekenhuizen blijft toenemen.
Per 6 december is het aantal kliniek- en IC bedden voor covidpatiënten verder
opgeschaald.
•
Tot nu toe hebben 8.871 ouderen en medewerkers uit de zorg woonachtig in de regio
hun boosterprik gehaald bij de GGD. Een deel van de zorgmedewerkers wordt op de
werkvloer geprikt.
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Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost
•
Vragen over COVID-19: 088-0031 595. Op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur,
op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
•
Infectieziekten Algemeen: 088-0031 333, op werkdagen van 08.30-17.00 uur
• Buiten kantoortijden: 0900 367 6767 (alleen voor artsen). De provinciaal
dienstdoende arts Infectieziektebestrijding is via dit nummer bereikbaar voor
spoedvragen of meldingen infectieziekten. De dienstdoende arts kan geen
organisatorische vragen oppakken (afspraak testen, vaccineren, etc.). Niet-spoedvragen
kunnen de volgende dag op de hierboven genoemde 088-nummers gesteld worden.
• NB: Prio-test voor zorgmedewerkers aanvragen via 0800-8101 (landelijk nummer). Het
laboratorium behandelt deze test met voorrang.
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