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Bericht INFECTIEZIEKTEN voor huisartsen

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

In deze nieuwsbrief
Oplopende besmettingscijfers, ook bij kinderen
Updates vaccinatiebeleid
Positieve testresultaten en vaccinatiemeldingen naar huisartsen
Beleid rondom zelftesten
Thuisbemonstering
Contact met het RIVM over medisch inhoudelijke vragen
Zoals reeds in de vorige nieuwbrief opgemerkt, blijven de ontwikkelingen rondom het COVID-19
beleid en met name rondom vaccineren elkaar in snel tempo opvolgen. Enerzijds zijn we
voorzichtig positief over het effect van vaccinatie in de VVT-sector. Anderzijds stemmen de nog
altijd oplopende besmettingscijfers tot zorg.
In deze nieuwsbrief besteden wij graag opnieuw aandacht aan veel voorkomende vragen vanuit
burgers en huisartsen aan de GGD. Kijk voor de meest recente ontwikkelingen ook op
www.coronavaccinatie.nl en COVID-19 vaccinatie - professionals | RIVM

Oplopende besmettingscijfers, ook bij kinderen
Helaas lopen de besmettingscijfers zowel landelijk als in onze regio nog altijd langzaam op. Met
name onder kinderen en jongeren zien we sinds de heropening van de scholen zoals verwacht
een forse toename van besmettingen. Het klinisch beeld bij kinderen is over het algemeen zeer
mild, gelijkend op een verkoudheid. Zonder negatieve test mag bij kinderen met
verkoudheidsklachten (zéker wanneer zij in contact zijn geweest met iemand met COVID-19)
dus ook niet gesteld worden dat het niet om een COVID-19 besmetting zal gaan. Graag uw
aandacht hiervoor, aangezien dit op scholen tot veel onduidelijkheid en onrust leidt. Het advies
blijft om óók kinderen bij klachten of na nauw contact met iemand met COVID-19 laagdrempelig
te laten testen.
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Updates vaccinatiebeleid
Thuisvaccinatie
Half april is het bedrijf thuisvaccinatie.nl gestart met het aan huis vaccineren van de volgende
doelgroepen:
* permanente veegroute bewoners kleinschalige woonvormen, gevaccineerd vanuit de HAP
* permanente veegroute instellingen onder eigen medische dienst (o.a. verpleeghuizen, ELVbedden)
* immobiele thuiswonende patiënten onder de 60 jaar
* immobiele mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI>40) onder 60 jaar
* mensen die de eerste vaccinatie met een mRNA vaccin via de GGD hebben gekregen en voor
hun tweede vaccinatie immobiel zijn geworden
* mensen met neurologische aandoeningen geselecteerd door de specialist, maar die immobiel
zijn en daardoor niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun vaccinatie
* personeel dat uit surplus geprikt is, maar geen tweede vaccin kan ontvangen
Aanmelden hiervoor gaat via het aanmeldformulier. Zie ook deze update van de NHG
Praktijkhandleiding COVID-19 vaccinatie voor meer informatie over de werkwijze van
thuisvaccinatie.nl
Surplus-protocol GGD Brabant-Zuidoost
Samen met de LHV en de FMS, heeft GGD GHOR Nederland gekeken naar het surplus-protocol
op de GGD-vaccinatielocaties. Hierin is ruimte opgenomen voor “schrijnende gevallen”. Omdat
GGD Brabant-Zuidoost door goede planning slechts heel weinig surplus heeft aan het einde van
de dag, en het indiceren en oproepen van deze doelgroep zeer complex ligt, heeft GGD BrabantZuidoost besloten (zoals de meeste GGD’en in Nederland) hier vooralsnog geen invulling aan te
geven. Bovendien verwachten de GGD’en op korte termijn te kunnen starten met het vaccineren
van de “griepprikpopulatie” op uitnodiging van de huisartsen, waar deze “schrijnende gevallen”
veelal onder zullen vallen.
Vaccinatie patiënten met Syndroom van Down of morbide obesitas (BMI>40)
Door het wegvallen van het Astra Zeneca vaccin voor patiënten jonger dan 60 jaar, zullen wij als
GGD deze doelgroep nu gaan vaccineren met het BioNTech-Pfizer vaccin. Via de SNPG is de alert
met de juiste aanmeldformulieren en procedure naar u verstuurd op vrijdag 16 april. De
werkwijze staat beschreven in deze update van de NHG Praktijkhandleiding COVID-19
vaccinatie. Gelieve geen andere doelgroepen van deze uitnodiging gebruik te laten maken!
GGD’en gaan “griepprikpopulatie” vaccineren op uitnodiging van huisartsen
De GGD’en hopen de komende weken, uiteraard afhankelijk van levering van vaccins, flink op te
gaan schalen. De LHV, het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland hebben afspraken
gemaakt over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie” tussen 18 en 60 jaar. Zij zijn met elkaar
tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelst gevaccineerd kan worden door de GGD’en.
Door de combinatie van huisartsen die selecteren en uitnodigen en GGD’en die vaccineren,
kunnen deze mensen hopelijk op korte termijn worden ingeënt. In het Werkproces uitnodigen
medisch geïndiceerden en vergoeding | LHV leest u meer over de werkwijze.
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Positieve testresultaten en vaccinatiemeldingen naar huisartsen
Sinds eind maart is de koppeling waarbij vaccinatiemeldingen automatisch in het HIS terecht
komen live gegaan. En sinds deze week ontvangt u ook automatisch positieve testresultaten van
COVID-19 testen die bij de GGD afgenomen zijn in het HIS. Uiteraard ontvangt u deze
meldingen alleen wanneer uw patiënt hier toestemming voor gegeven heeft. Testen die niet bij
de GGD afgenomen zijn, worden ook niet door de GGD aan u gemeld.
Heeft u vragen over de verwerking van de berichten in uw Huisartsen Informatie Systeem?
Neem dan contact op met uw leverancier. Zijn er problemen met de berichtgeving? Neem dan
contact op met de support afdeling van Enovation.
Interpretatie uitslagen
In het MEDLAB-bericht staat de uitslag volgens het voorschrift voor diagnostische bepalingen
vanuit de NHG. Dit betekent dat de test is omschreven met de volgende codering:
* SCVR/SCVRRA voor een PCR test
* SCAT/SCATRA voor een antigeensneltest
De uitslag die bij de bepaling hoort is “32”, dit staat voor positief.
Hoe deze informatie aan u getoond wordt, is afhankelijk van het Huisartsen Informatie Systeem
dat u gebruikt.
Beleid rondom zelftesten
Langzamerhand komen er steeds meer zelftesten op de markt.
Deze zijn niet gevalideerd voor mensen met klachten of mensen die in quarantaine zitten
(nauwe contacten, reizigers). Zij dienen zich te laten testen in een van de teststraten van de
GGD.
In geval van een positieve uitslag van een zelftest, is het advies om een hertest in de teststraat
van de GGD te laten doen. In afwachting van de hertest (of bij weigering van een hertest), wil
de GGD wel graag een melding ontvangen van de positieve zelftest, zodat Bron- en
Contactonderzoek reeds opgestart kan worden. Ook is ons advies dat huisgenoten in
quarantaine gaan in afwachting van de uitslag van de hertest bij de GGD.
Thuisbemonstering
De capaciteit voor het thuis testen op COVID-19 is bij de GGD nog altijd beperkt. Aanmelding
hiervoor kan uitsluitend door de huisarts telefonisch bij GGD Brabant-Zuidoost gedaan worden.
Het niet hebben van vervoer is geen indicatie voor thuisbemonstering. Patiënten die niet mobiel
zijn of mensen (in het bijzonder kinderen) met meervoudige lichamelijke en/of verstandelijke
beperkingen kunnen uiteraard wel thuis getest worden. Met name het testen bij de doelgroep
ernstig meervoudig gehandicapten heeft een grote impact op de medewerkers van de teststraat.
Onze voorkeur is om hen thuis door ons gespecialiseerde team te laten testen.
Contact met het RIVM
Er komen veel vragen bij de regionale GGD’en terecht over individuele patiëntencasuïstiek en
invulling van het vaccinatiebeleid. Vragen waar de GGD meestal ook geen antwoord op heeft.
Speciaal voor huisartsen heeft het RIVM voor inhoudelijke vaccinatievragen het volgende emailadres geopend: covid-vaccinatie-huisarts@rivm.nl .
Burgers met specifieke vaccinatievragen (“Ik heb mijn eerste prik elders gehad, maar waar haal
ik nu mijn tweede?”), kunnen deze vragen mailen naar Covid19vaccinatieburgervragen@rivm.nl.
Daar wordt naar een passende oplossing gezocht, waaronder de mogelijkheid tot het maken van
alleen een tweede afspraak bij de GGD. De regionale callcenters kunnen hier namelijk niets in
betekenen.
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Meer informatie
Handige links:
COVID-19 vaccinatie - professionals | RIVM : Hier vindt u als professional alle informatie over de
uitvoering van de COVID-19 vaccinatie.
COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl) : Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie. Deze
wordt zeer regelmatig geüpdatet.
LHV Corona: het laatste nieuws voor huisartsen : Met o.a. handige basisteksten die u op uw
website kunt plaatsen over planning COVID-19-vaccinatie.
Dossier - Coronavirus (COVID-19) - NHG : Speciale website van de NHG met alle relevante updates
en elke maandag een update van de Praktijkhandleiding COVID-19 vaccinatie.
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.

Bereikbaarheid GGD Brabant-Zuidoost
Professionals en publiek:
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur:
Vragen over COVID-19: 088 0031 595
Infectieziekten Algemeen: 088 0031 333
Zaterdag, zondag en feestdagen tussen 09:00 en 17:00 uur
088 0031 595 (alleen voor vragen over COVID-19)
Alleen voor artsen:
Buiten kantoortijden: 0900 367 6767.
Dit nummer is alleen te gebruiken voor spoedmeldingen of -overleg.
Vragen over COVID-19 en niet-spoedvragen graag op voornoemde 088-nummers en tijden.

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