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Bericht voor huisartsen – monkeypox (vervolg) 
 

 

 

Sinds maart 2022 is bij 503 mensen in Nederland monkeypox vastgesteld. Zie voor de actuele 

cijfers de publicatie van het RIVM. Het betreft voornamelijk MSM (mannen die seks hebben met 

mannen) met wisselende seksuele contacten. Naast systemische klachten en huidlaesies zijn ook 

klachten van proctitis opgenomen in de casusdefinitie. Intiem contact (zoenen, vrijen, seks) via 

laesies is de belangrijkste wijze van overdracht. De rol van aerogene verspreiding lijkt klein. De 

verwachting is dat we nog langere tijd met de uitbraak van doen hebben.  

 

GGD BZO voert monkeypox-diagnostiek uit tijdens het soa-spreekuur 

De voorzorgsmaatregelen bij spreekuurbezoek, diagnostiek en vaccineren zijn minder uitgebreid 

dan aanvankelijk noodzakelijk werden geacht. De GGD integreert daarom de monkeypox-

diagnostiek zoveel mogelijk in het soa-spreekuur voor de risicogroep MSM en sekswerkers, die 

vaak ook een indicatie hebben voor testen op overige SOA’s.  

 

Als bijlage ontvangt u advies over diagnostiek in de huisartsenpraktijk 

De ervaring leert dat patiënten met mogelijke monkeypox zich ook bij de huisarts presenteren. Dit 

betreft regelmatig patiënten die niet behoren tot bovengenoemde risicogroep. In bijlage 1 hebben 

we de stappen uitgewerkt voor wanneer een patiënt zich meldt bij de huisartspraktijk. In bijlage 2 

hebben we beschreven hoe u de diagnostiek veilig kunt uitvoeren in de huisartspraktijk.  

 

De GGD’en bereiden preventieve vaccinatie voor  

Landelijk werken de GGD’en een voorstel uit om de risicogroepen preventief 2 keer te vaccineren. 

Ook werken de GGD’en het vervolgbeleid uit voor contacten die als postexpositie eenmalig werden 

gevaccineerd. Op dit moment is duidelijk dat GGD Amsterdam hiermee zal starten, daarna volgen 

de andere GGD’en. Wanneer dit precies is, wie een uitnodiging krijgt en hoe, is op dit moment nog 

niet bekend. Zo nodig zullen we u daar weer verder over informeren. 

 

  

https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken


We stemmen de diagnostiek graag met u af 

Op dit moment is monkeypox nog een meldingsplichtige infectieziekte groep A. Dat betekent o.a. 

dat indien u de diagnose monkeypox overweegt, u dit moet melden bij de GGD. Dat biedt ook 

direct de gelegenheid om met de GGD te overleggen wie de diagnostiek gaat verrichten. We hopen 

in de komende periode in goed overleg met u per casus hierin een goede keuze te maken. De GGD 

kan diagnostiek uitvoeren op werkdagen, maar niet in het weekend. In veel gevallen kunt u de 

diagnostiek ook zelf uitvoeren. In het stroomschema naar aanleiding van een melding (Bijlage 1) 

hebben we dit nader voor u uitgewerkt. Neemt u gerust contact met ons op als u hier vragen over 

heeft.   

 

 

 

Team Infectieziektebestrijding 

 

infectieziekten@ggdbzo.nl 

 

Telefonische bereikbaarheid: 

Tijdens kantooruren: 088 0031 333 

Buiten kantooruren:   0900 367 6767  (dienstdoende arts infectieziektebestrijding) 

 

  

mailto:infectieziekten@ggdbzo.nl


Bijlage 1: Stroomdiagram van melding tot testuitslag  
 

 

 

 

 

Testindicatie op basis 

van casusdefinitie 

‘waarschijnlijk geval‘ 

+  indicatie soa 

test(en) 

Testindicatie op basis 

van casusdefinitie 

‘mogelijk geval’, 

d.w.z. alleen 

passende klachten 

Overleg met de GGD over 

testindicatie en wie de test gaat 

uitvoeren (zie ook bijlage 2) 

                              

Indien patiënt voldoet aan 

casusdefinitie, noteert GGD gegevens in 

het kader van meldingsplicht  

 

Testafname door: 

GGD of huisarts 

Huisarts geeft isolatieadvies in afwachting van test en testuitslag 

Uitslag positief:  

• GGD start zo snel mogelijk bron- en contactonderzoek 

(tijdens werkdagen en zaterdag)  

• GGD informeert huisarts 

Alle contacten:  

GGD adviseert over leefregels en voert actieve of passieve 

monitoring uit 

Contacten met hoog en matig risico:  

Komen in aanmerking voor vaccinatie door GGD (tijdens 

werkdagen en zaterdag) 

N.B. contact >1,5m, minder dan 2 uur of zorgverlener 

<1,5m met adequate PBM is geen contact 

Geen testindicatie / 

voldoet niet aan 

casusdefinitie 

Testindicatie op basis 

van casusdefinitie  

‘waarschijnlijk geval’ 

zonder indicatie soa 

test(en) 

Patiënt met mogelijke testindicatie monkeypox meldt zich in de huisartspraktijk, 

tijdens spreekuur en/of telefonisch (consult) 

Testafname door: 

Huisarts of GGD 
 

Testafname door: 

Bij voorkeur 
huisarts 

Testafname: 

Niet nodig 

Uitslag negatief:  

GGD geeft huisarts (en patiënt) 

negatieve uitslag door  



 

 
 
 

4 

Bijlage 2: Uitvoer monkeypox diagnostiek op 

huisartsenpraktijk 
 

Om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen, is het advies om diagnostiek niet uit te 

stellen bij patiënten waarbij monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage 

verdenking). U hoeft dus niet te wachten tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar 

kunt de diagnostiek direct inzetten, tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële 

verwekkers. 

 

Wanneer denken aan monkeypox/klinisch beeld 

• De casusdefinitie is veranderlijk. Zie de actuele casusdefinitie in de LCI richtlijn. 

• Vooralsnog zijn het vooral MSM met veel wisselende seksuele contacten die positief 

testen.  

• Het beeld kan erg lijken op andere SOA’s zoals syfilis en herpes. Denk ook bij een proctitis 

aan monkeypox. 

• Het klinische beeld van het merendeel van de cases (84%) wordt gekarakteriseerd door 

genitale en/of perianale laesies; 19% door laesies op het hoofd en 18% door oromucosale 

laesies. 86% heeft systemische symptomen zoals koorts en lymfadenopathie. 

Ziekenhuisopname is zelden nodig (reden meestal secundair geïnfecteerde laesies). 

 

Indien indicatie tot test: houd rekening met het volgende 

• Het gaat om een meldingsplichtige ziekte, meld bij een verdenking/testindicatie 

monkeypox altijd bij de GGD. Tijdens kantoortijden belt u: 088 0031 333, buiten 

kantoortijden: 0900 367 67 67 (dienstdoende arts Infectieziektebestrijding). 

• Indien het advies is om te testen: adviseer de patiënt om in isolatie te gaan. 

• Verzend het testmateriaal in daarvoor bestemde verpakkingsmaterialen. Deze zijn op te 

vragen bij het laboratorium waarmee u samenwerkt (zie hieronder bij testafname). 

 

Voorzorgsmaatregelen spreekuur (indien verdenking vooraf bekend is)  

• Plan de afspraak aan het einde van het spreekuur 

• Laat de patiënt in de wachtkamer plaatsnemen, tenzij sprake is van laesies op onbedekte 

huid en/of hoestklachten. Laat in dat geval de patiënt niet in de wachtkamer plaatsnemen 

om het aantal besmette contactpunten zoals stoel/toilet te beperken.  

• Vraag de patiënt een mondneusmasker type IIR te dragen. 

• Reinig na afloop alle contactpunten met alcohol. 

• PBM arts/hulpverlener: 

− Bij lichamelijk onderzoek draagt u een spatbril, mondneusmasker type IIR, schort 

met lange mouwen en handschoenen. 

− Indien u > 1,5 meter afstand houdt, is er geen sprake van besmettingsrisico, PBM is 

dan niet noodzakelijk. 

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken#:~:text=Bij%20verdenking%20op%20een%20geval,landelijke%20surveillance%20van%20meldingsplichtige%20ziekten.
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Testafname  

Per testlocatie hebt u het volgende testmateriaal nodig: e-swab of droge wattenstok of 

wattenstok in transportmedium. 

 

U neemt op de volgende testlocaties materiaal af:  

• Blaasjes / laesies  

• Keel (afname zoals SARS-CoV-2-diagnostiek)  

• Anus (zoals bij afname PCR voor andere SOA’s zoals Gonorroe of Chlamydia) 

• Indien mogelijk: stolbuis bloed (gele dop), minimaal 8cc 

 

Verpak en verstuur het testmateriaal conform de afspraken met het laboratorium waarmee u 

samenwerkt. Overleg bij twijfel met het betreffende laboratorium of de GGD.  

 

Welke labs kunnen testen op monkeypox en wanneer kunt u een testuitslag 

verwachten? 

Laboratoria in de regio Brabant Zuidoost 

• PAMM en DVU versturen monsters naar RIVM en Erasmus MC. Testen worden op 

maandag t/m vrijdag uitgevoerd. Materiaal ontvangen voor 9:00 uur wordt dezelfde dag 

verwerkt. In de praktijk zal de tijd tussen afname en uitslag 2-3 dagen zijn. 

• Microvida locatie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg (ook testen op 

zaterdag en zondag). Materiaal dat voor 9.00 uur ’s ochtends binnen is, wordt dezelfde 

verwerkt.  

  


