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bericht INFECTIEZIEKTEN voor huisartsen

Via deze weg ontvangt u een update over COVID-19.
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Zoals ook u ongetwijfeld merkt, zijn er veel ontwikkelingen rondom het COVID-19 beleid.
Ontwikkelingen rondom vaccinaties en veranderingen in testbeleid volgen elkaar in snel tempo
op. Informatie die vandaag nog actueel is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Toch willen we
proberen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de belangrijkste en meest
actuele ontwikkelingen. Kijk ook op:www.coronavaccinatie.nl en COVID-19 vaccinatie professionals | RIVM

Vaccinaties
Vanaf vrijdag 15 januari zijn we gestart met vaccineren in het Indoor Sportcentrum in
Eindhoven. Op maandag 1 februari is daar Sporthal de Braak in Helmond bij gekomen en de
komende weken zullen er ook vaccinatielocaties in Best en Valkenswaard geopend worden.
Na de 90-plussers komen nu ook de 85-89-jarigen in aanmerking voor vaccinatie. Vanaf 29
januari ontvangen zij vanwege hun leeftijd een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie op
een GGD-vaccinatielocatie. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het
BioNTech/Pfizer vaccin. Personen die in een instelling wonen, worden gevaccineerd in de
instelling, ofwel door de instellingsarts, ofwel door de huisarts / huisartsenpost.
Alle 85-89 jarigen die mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan, al dan
niet met hulp, kunnen bij de GGD gevaccineerd worden. Patiënten die liggend vervoerd moeten
worden, worden niet mobiel geacht en kunnen daarom niet via de GGD hun vaccinatie krijgen.
Bij het maken van een afspraak worden de 85+ers waar nodig begeleid bij het regelen van
ondersteund vervoer. Mogelijk krijgt u toch vragen van patiënten in deze leeftijdscategorie. Als
zij echt niet mobiel zijn, kunnen zij bij u aangeven hun vaccinatie op een later moment van u te
willen krijgen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren zal VWS te zijner tijd besluiten en
communiceren.
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Landelijke medische infolijn vaccineren
Sinds vrijdag 29 januari is er een landelijke medische informatielijn. Dit nummer wordt
gecommuniceerd op de gezondheidsverklaring die meegezonden wordt.
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u informatie vinden op de website van het RIVM:
rivm.nl/coronavaccinatie Hier vindt u informatie over ziekte, medicijnen en behandelingen. Als u
daar het antwoord niet vindt, kunt u ook overleggen met de GGD Medische Informatielijn
Vaccineren via het nummer 088 767 40 80
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.
Voorkom oplichting
De GGD ontvangt berichten dat ouderen in Noord-Brabant worden gebeld door mensen die zich
voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een
coronavaccinatie bij mensen aan huis. De GGD neemt geen contact op met ouderen over
vaccineren. Vaccineren én testen door de GGD is altijd gratis.

Update bron- en contactopsporing
Vanaf woensdag 3 februari wordt de bron- en contactopsporing op een aantal punten gewijzigd.
Wijziging definitie contacten
De definitie van ‘overige nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘niet nauwe contacten’ (categorie 3)
is gewijzigd. Dit heeft o.a. tot gevolg dat personen sneller tot een categorie 2 contact gerekend
zullen worden. Onderstaand overzicht geeft in het kort aan wat onder elke categorie verstaan
wordt. Meer informatie hierover is te vinden in de richtlijn van het LCI:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

Categorie 1: huisgenoten.
Voor huisgenoten van een besmet persoon geldt dat zij in quarantaine moeten gaan.
Categorie 2: overige nauwe contacten.
Cumulatief (bij elkaar opgeteld) méér dan 15 minuten (binnen een periode van 24 uur) op
minder dan 1,5 meter contact met een besmet persoon. Voor hen geldt dat zij in quarantaine
moeten gaan. Dit geldt niet voor vluchtig langs elkaar lopen. (Voorheen was het criterium > 15
minuten aaneengesloten contact)
Categorie 3: Overige (niet nauwe) contacten.
In onderstaande gevallen worden personen gezien als categorie 3 contact. Zij krijgen geen
quarantaine-advies, maar voor hen gelden de leefregels zoals die al golden voor categorie 3
contacten.
•

Méér dan 15 minuten in dezelfde ruimte op méér dan 1,5 meter van een besmet persoon
of

•

Korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van een besmet persoon.
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Uitbreiding testbeleid
Vanaf woensdag 3 februari wordt het testbeleid voor contacten uitgebreid. Dit heeft als doel om
infecties sneller op te sporen en verdere verspreiding te onderbreken.
Huisgenoten en overige nauwe contacten (categorie 1 en 2) worden geadviseerd om zich zo
snel mogelijk te laten testen bij een GGD teststraat met een (LAMP-) PCR-test. Ook blijft het
advies om op dag 5 na de laatste blootstelling te testen met een (LAMP-) PCR-test.
Overige niet nauwe contacten (categorie 3) wordt geadviseerd zich te laten testen op of rond
dag 5 na de laatste blootstelling, ook als zij geen klachten hebben. Wanneer niet duidelijk is
wanneer dag 5 is, wordt geadviseerd op korte termijn een testafspraak te maken.
Daarnaast blijft het advies om te testen bij klachten.
De quarantaine van 10 dagen mag alleen worden opgeheven bij een negatieve testuitslag op of
na dag 5.

Update positieve testresultaten en vaccinatiemeldingen naar huisartsen
Het systeem om huisartsen geautomatiseerd te informeren over patiënten die positief getest
en/of gevaccineerd zijn, gaat komende week live. Het systeem wordt eerst in gebruik genomen
met de vaccinatieberichten en later in februari volgen dan hopelijk ook de positieve
testuitslagen. U wordt hier via de LHV verder over geïnformeerd.

Datadiefstal persoonsgegevens
Recent heeft er datadiefstal plaatsgevonden waarbij persoonsgegevens zijn gestolen uit de
systemen van de GGD. GGD-GHOR heeft een website opgericht met veel gestelde vragen en
meer informatie hierover: https://ggdghor.nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/.
Naar aanleiding van de datadiefstal heeft de GGD vragen gekregen van mensen die hun
gegevens uit het GGD systeem willen laten verwijderen. Op www.privacyggdbzo.nl vindt u meer
informatie over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens en de procedure die daar in
gevolgd kan worden.

Bereikbaarheid 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.
NB: Voor het aanvragen van een test voor zorgmedewerkers: 0800-8101 (landelijk nummer)
Op onze website www.ggdbzo.nl plaatsen wij regelmatig updates over de huidige stand van
zaken.
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