14-01-2022 INFORMATIE COVID-19 VOOR HUISARTSEN
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(Beleids)wijzigingen/nieuws
Boostervaccinatie altijd volgens LCI-RIVM-richtlijn
Conform de LCI-RIVM-richtlijn is de boosterprik alleen voor 18 jaar en ouder en is het minimale
interval tussen de basisvaccinatie of coronabesmetting en de boostervaccinatie 3 maanden. Het
boosteren van iedereen onder de 18 jaar is bovendien nog niet goedgekeurd door de
Gezondheidsraad.
Toch verwijzen huisartsen zo nu en dan patiënten die niet tot de boosterdoelgroep behoren door
naar de GGD voor een boostervaccinatie. Wij kunnen deze mensen niet helpen, omdat wij ons
houden aan de LCI-RIVM richtlijn.
Het komt ook voor dat specialisten patiënten met een brief naar de GGD sturen waarin wordt
opgeroepen om hun patiënt zo snel mogelijk een extra vaccinatie (bovenop de basisserie +
booster) te zetten. Ook aan deze wens kunnen wij niet voldoen, want deze vaccinaties behoren
niet tot de nationale vaccinatiecampagne waar de GGD zich mee bezighoudt.
De GGD zet op dit moment 1 boosterprik voor iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland. Tot
eind januari zetten we ook nog 3e prikken voor immuungecompromitteerden. Alle extra
vaccinaties die een specialist daarna nog aan een patiënt voorschrijft, kunnen/moeten de
specialist vanaf februari bestellen in de ziekenhuisapotheek.

UPDATE vaccineren
Booster zonder afspraak voor alle 18+ers
Op de vaccinatielocaties Helmond en Eindhoven kunnen alle 18+ers nu zonder afspraak de
boosterprik halen. Dit kan dagelijks van 9.00 - 16.30 uur. In Eindhoven zijn nu ook de 1e, 2e en
3e prik zonder afspraak verkrijgbaar, dit was in Helmond al het geval.
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Oproep boosterprik voor niet-mobiele thuiswonenden
Op dit moment brengt GGD BZO samen met huisartsen in kaart welke niet-mobiele thuiswonenden
nog wachten op de boosterprik. Een deel van de eerder aangemelde patiënten is inmiddels
namelijk gevaccineerd door de huisartsen. Zodra deze lijst is opgeschoond, kan het mobiele team
van GGD BZO afspraken plannen om de niet-mobiele thuiswonenden aan huis te vaccineren. Naar
verwachting gebeurt dit vanaf week 4.
U kunt ons helpen om de doelgroep niet-mobiele thuiswonenden sneller te boosteren. U mag
hiervoor dagelijks opgetrokken spuiten ophalen bij de GGD. De aanvraag hiervoor verstuurt u naar
vaccin@ggdbzo.nl.
U helpt ons ook als u de niet-mobiele patiënten die inmiddels gevaccineerd zijn bij ons afmeldt
onder vermelding van het M-aanmeldingsnummer. Hoe sneller we in beeld hebben welke nietmobiele thuiswonenden nog wachten op hun boostervaccinatie, hoe sneller we de boosterafspraak
met hen kunnen plannen.
Vaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar
•

Kinderen van 5 t/m 11 jaar met hoog medisch risico kregen eind december een
uitnodigingsbrief van hun behandelend kinderarts voor een coronavaccinatie.

•

Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen van 5 t/m 11 jaar zonder medisch
hoog risico een uitnodigingsbrief van het RIVM voor een coronavaccinatie.

UPDATE Testen
Uitbreiding testcapaciteit
De testvraag loopt op, afgelopen weekend voerden we meer dan 3.500 testen per dag uit en de
verwachting is dat dit nog sterk zal toenemen de komende periode. GGD Brabant-Zuidoost heeft
voldoende capaciteit om uit te breiden en aan de testvraag te blijven voldoen. Een testafspraak
binnen 24 uur is en blijft het uitgangspunt.
Deze week worden weer nieuwe medewerkers opgeleid, we zetten medewerkers van vaccineren
tijdelijk in op de teststraten en daarnaast zetten we extra medewerkers van Defensie in op de
teststraten. De testlocaties in Eindhoven, Helmond en Eersel zijn dagelijks geopend.
Feiten en cijfers COVID-19 in BZO samenvatting
•

De Omikron variant heeft in week 1 gezorgd voor een record aantal positieven in de regio.
Het aantal besmettingen steeg van 4.424 naar 7.864 inwoners (+78%).

•

Ruim een kwart van de positieven betreft reizigers die zijn teruggekeerd vanuit het
buitenland (met name Frankrijk en Oostenrijk).

•

Ook het aantal afgenomen testen bij onze GGD is enorm toegenomen (+60%). Het
vindpercentage is daarbij verder gestegen naar 32,3%.
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•

In de leeftijdsgroepen 13-18 jaar en 19-29 jaar is het aantal besmettingen ten opzichte
van voorgaande week bijna verdrievoudigd. De Omikron variant lijkt onder 60-plussers
nog niet in grote mate rond te gaan.

•

In Brabant zet de dalende trend in het aantal ziekenhuis- en IC-opnames nog door.
Hierdoor ontstaat er weer ruimte om patiënten vanuit andere regio’s te ontvangen. De
impact die de Omikron besmettingen gaan hebben op de opnames is nog onzeker.

•

Tot en met zondag heeft 36,4% van de inwoners vanaf 15 jaar een booster bij de GGD
ontvangen. Dit is dus exclusief het aantal boosters dat gezet is door huisartsen, in
zorginstellingen en op de werkvloer. NB De booster is alleen voor 18+

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.

Weekrapportage
Zie bijgevoegd document.
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