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BERICHT INFECTIEZIEKTEN
VOOR HUISARTSEN

Via deze weg ontvangt u een update over COVID-19 vaccinatie.

Startdatum vaccinatie 15 januari
Locatie: Indoor Sportcentrum Eindhoven, Theo Koomenlaan 1
We gaan van start! Vanaf vrijdag 15 januari start GGD Brabant-Zuidoost met het vaccineren van
zorgmedewerkers. Personen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een uitnodiging
ontvangen en de afspraken zijn al veelvuldig gemaakt.
In welke volgorde wordt gevaccineerd?
Op de website van het RIVM vindt u de meest recente versie van de Flowchart
Vaccinatiestrategie.
Gelieve mensen die nog niet aan de beurt zijn voor vaccinatie, te verwijzen naar de website
www.coronavaccinatie.nl, het algemene informatienummer 0800-1351 of de site van het RIVM.
Wij beschikken, net als u, niet over informatie wanneer deze mensen aan de beurt zijn voor
vaccinatie of met welk vaccin zij gevaccineerd zullen worden.
Veel gestelde vragen:
Welk vaccin wordt gebruikt?
Op dit moment wordt gewerkt met Comirnaty, het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het vaccin van
Moderna is afgelopen week ook goedgekeurd door de EMA, dus zal naar verwachting ook snel
beschikbaar komen in Nederland. Hierover is bij de GGD op dit moment nog niets bekend.
Mijn patiënt komt met vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring voor vaccinatie,
waar vind ik antwoorden?
Er komen bij de GGD en het RIVM veel vragen binnen over vaccineren en dan met name over
indicaties en contra-indicaties. De GGD kan geen individuele vragen van patiënten hieromtrent
beantwoorden, omdat de individuele medische context bij de GGD ontbreekt. Hiervoor worden
patiënten dus terugverwezen naar de huisarts of een andere hoofdbehandelaar.
Voor medische professionals is de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie beschikbaar. Hierin
worden werking en (relatieve) contra-indicaties uitgebreid besproken. Indien patiënten naar
aanleiding van de gezondheidsverklaring die meegestuurd wordt met de uitnodiging voor
vaccinatie vragen hebben, kunt u deze Uitvoeringsrichtlijn raadplegen. U kunt als
hoofdbehandelaar bij onduidelijkheden naar aanleiding van de Uitvoeringsrichtlijn overleggen
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met de GGD. Zo nodig kan de arts van de GGD advies vragen aan het RIVM.
Bij patiënten met meer ingewikkelde problematiek, bij wie het onduidelijk is of zij gevaccineerd
mogen worden, dient vanzelfsprekend eerst de behandelend medisch specialist geraadpleegd te
worden.
Wij begrijpen dat u geconfronteerd kunt worden met (veel) vragen naar aanleiding van de
gezondheidsverklaring. Daarom richt de GGD op advies van de LHV een callcenter in, voor de
eerste opvang van vragen van zorgmedewerkers over hun indicatie voor vaccinatie. Zodra het
telefoonnummer van dit callcenter bekend is, wordt u hierover door de LHV geïnformeerd.

Bijwerkingen:
Indien u geconfronteerd wordt met (vermoedelijke) bijwerkingen na vaccinatie, dan kunt u deze
direct melden bij Lareb Bijwerkingen coronavaccins (lareb.nl). De GGD hoeft hier niet apart over
geïnformeerd te worden.

Handige links op een rij:
Graag wijzen wij u op de verschillende kanalen waarop u belangrijke informatie kunt vinden:
•
•
•

•
•
•
•

Uitvoeringsrichtlijn: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Website van de Rijksoverheid: Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl
Website van het RIVM:
- voor professionals COVID-19-vaccinatie voor professionals | RIVM
- voor niet-professionals (bevat ook een duidelijke FAQ) Vaccin tegen COVID-19 | RIVM
Via de website van het RIVM is het ook mogelijk om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
over vaccinaties
Dossier COVID-19-vaccinatie | NHG
COVID-vaccinatie | LHV
Webinar COVID-19-vaccins: voor zorgprofessionals. Via deze link kunt u zich
inschrijven voor het live webinar van medischescholing.nl dat op woensdag 13 januari
om 20:00 te volgen zal zijn. Ruim 17.000 collega’s hebben zich reeds aangemeld!

Bereikbaarheid GGD Brabant-Zuidoost
•

Dagelijks (ook weekend): 088 0031 595

•

Ma t/m vr van 08:30 tot 17:00 uur: 088 0031 333 (Infectieziekten)

•

Buiten

kantoortijden:

0900

367

6767

(alleen

voor

professionals).

Dit nummer alleen bij spoed bellen, niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op
bovenstaande nummers gesteld worden.
•

Op onze website www.ggdbzo.nl plaatsen wij regelmatig updates over de huidige stand
van zaken.
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