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BERICHT INFECTIEZIEKTEN NIET-ACUTE
ZORG

Via deze weg informeren we u over de ontwikkelingen omtrent COVID-19 vaccinatie.

Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
COVID-19 Algemeen
Aantal besmettingen
Nadat lang het aantal besmettingen opliep, is er nu een lichte daling te zien in onze regio. Het
risiconiveau voor regio Brabant-Zuidoost is momenteel nog steeds ‘zeer ernstig’, dit is het hoogste
niveau.
In deze nieuwsbrief meer informatie over de vaccinaties voor het zorgpersoneel.

Vaccinaties
Start vaccinaties vanaf vrijdag 15 januari
Vrijdag (15 januari) worden in onze regio de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd. De
vaccinatielocatie is het Indoor Sportcentrum in Eindhoven aan de Theo Koomenlaan 1.
Als eerste groep worden de zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg gevaccineerd. Het is fijn
dat veel medewerkers zich willen laten vaccineren. Wanneer mensen uitgenodigd zijn en een
vaccinatie-afspraak willen maken, maar de beschikbare tijdsloten vol zijn, dan wordt naam en
telefoonnummer genoteerd. Zodra nieuwe vaccins beschikbaar zijn ontvangen deze mensen een
sms. Vanaf dat moment kunnen zij weer bellen voor het maken van een afspraak.

Medewerkers van kleine zorgorganisaties en ZZP’ers
Bent u werkgever, niet aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het
vaccineren van uw medewerkers gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de
koepelorganisatie voor uw branche:
•
•
•

ActiZ (Corona-vragen@actiz.nl)
Zorgthuisnl (vaccinatie-informatie@zorgthuisnl.nl) of
VGN (corona@VGN.nl)

ZZP’ers kunnen de uitnodiging krijgen via de werkgever voor wie zij op dit moment werken.
Over de vaccinatie van ZZP’ers die niet voor een zorgaanbieder werken zal binnenkort
duidelijkheid worden gegeven.
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Corona maatregelen
Het is belangrijk om ook na vaccinatie de algemene coronamaatregelen te blijven volgen en bij
klachten te testen.
Voor een goede bescherming tegen het coronavirus zijn twee vaccinaties nodig.
Na de eerste vaccinatie is de bescherming tegen COVID-19 nog niet optimaal. Een week na de
tweede vaccinatie is de bescherming tegen Covid-19 meer dan 90%. Het is nog niet bekend hoe
lang de bescherming blijft bestaan. Ook wordt nog onderzocht of een gevaccineerd persoon
anderen kan besmetten.
Maatregelen als afstand houden, preventief een medisch mondneusmasker dragen, testen bij
klachten en in quarantaine gaan wanneer iemand nauw contact is, blijven nog gelden.

Nieuwsbrief RIVM COVID-19 vaccinatie
Vanaf 3 december is het RIVM gestart met het uitbrengen van de nieuwsbrief COVID-19vaccinatie. Via deze nieuwsbrief worden professionals regelmatig over de laatste stand van
zaken rond COVID-19-vaccinatie geïnformeerd. Meld je met je eigen e-mailadres aan voor deze
nieuwsbrief via https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-covid-19-vaccinatie.

Informatie COVID-19 vaccinatie voor professionals
Voor professionals is een informatie site vanuit het RIVM geopend. Op deze website plaatst het
RIVM informatie voor uitvoerders zodra die beschikbaar is.
https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals
Daarnaast is www.coronavaccinatie.nl beschikbaar – hierop vind je alle informatie vanuit de
rijksoverheid voor burgers.
Het RIVM heeft ook een website met de veelgestelde vragen en antwoorden over de
coronavaccins.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin
Actiz en Verenzo hebben informatie omtrent vaccineren verzameld op de website:
https://www.actiz.nl/coronavaccinatie
https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/vaccinatiecovid-19

Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost
•

Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur: 088 0031 333 (professionals) en 088
0031 595 (publiek)

•

za t/m zo van 09:00 – 17:00 088 0031 595

•

Buiten kantoortijden: 0900 367 6767 (alleen voor artsen). Graag dit nummer alleen
bij spoed bellen, niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op bovenstaand nummer
gesteld worden.

•

Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via zorgmail doorgegeven worden:
ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl of via een beveiligde mail worden verstuurd
naar infectieziekten@ggdbzo.nl Graag ontvangen wij NAW, BSN, contactgegevens
(telefoonnummer indien medewerker), eerste ziektedag, datum testafname en welke
test is uitgevoerd.

•

De GGD vraagt de medewerker of contactpersoon om de eigen contacten te infomeren
en stelt hiervoor informatiebrieven beschikbaar.

•

NB: Voor het aanvragen van een test voor zorgmedewerkers: 0800-8101 (landelijk
nummer)
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