Zeist 8-7-2021

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 30
Geachte collega,
Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding,
u over de ontwikkelingen rondom COVID-19 en wat dit betekent voor u als huisarts.
Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 3 mei 2021 (29)
Registratie vaccinaties en Corona paspoort: DCC
Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd.
Burgers kunnen via de app een DCC krijgen als zij:
-volledig gevaccineerd zijn of een keer Covid hebben gehad en een vaccinatie
-een positieve PCR test bij de GGD hebben van minimaal 12 en maximaal 180 dagen. De
GGD geeft hiervoor vanaf 1 juli een zogenaamd digitaal “herstelbewijs” af
-een negatieve PCR test hebben
Burgers die door de huisarts zijn gevaccineerd maar geen toestemming gaven om dit te
registreren bij het RIVM kunnen via de huisarts een coronabewijs vragen. Zie ook:
Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe? – LHV
Coronabewijs voor reizen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Meestgestelde vragen - CoronaCheck
Burgers kunnen met vragen over hun DCC terecht bij ons KCC, 030 6305400, en ook:
0800 5090 backoffice van de GGD
Voor alle vragen over en problemen met de coronacheck app: Coronabewijs: praktische
problemen en oplossingen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Voor verdere vragen: Vragen over coronacheck app: bel 0800-1421 of mail:
helpdesk@coronacheck.nl Meestgestelde vragen - CoronaCheck
Vragen over DigiD: 0881236555
Mensen die in het buitenland 1 of 2 vaccinatie hebben ontvangen. Die kunnen bellen
naar +31 247 247 247. (24/7 bereikbaar) Ook zij kunnen een papieren bewijs krijgen.
Toeristen kunnen op deze manier geen bewijs krijgen.

Thuisvaccinatie zestig minners nu mogelijk met vaccin van de GGD
Niet mobiele patiënten van boven de 60 jaar kunnen nog door de huisarts worden
gevaccineerd met Astra Zeneca. Vanaf 22 juni is het mogelijk geworden dat u een mRNA
vaccin op kunt halen bij een GGD locatie bij u in de buurt voor uw niet mobiele patiënten
van jonger dan zestig jaar. Het kan daarbij ook gaan om mensen die ernstige
gedragsproblemen hebben waardoor zij niet naar de GGD locatie kunnen komen. Zie
verder: Werkinstructie COVID-19-vaccinatie niet-mobiele thuiswonende patiënten | RIVM
De LHV heeft een voorkeur uitgesproken voor een derde externe partij voor het
vaccineren van thuiswonende niet mobiele patiënten. Thuisvaccinatie 60-minners:
landelijke uitvoerder in beeld – LHV
Tweede vaccinatie AstraZeneca in de huisartsenpraktijk
Vanaf 5 juni kunnen burgers die geen AstraZeneca wilden zich laten vaccineren bij de
GGD met een mRNA of Janssen vaccin. Mensen die een eerste AstraZeneca vaccinatie bij
de huisarts hebben ontvangen konden geen ander tweede vaccin via de GGD krijgen. Dit
werd door het RIVM vooralsnog ontraden.
Op 5 juli in de avond is het advies van de Gezondheidsraad over het mixen van vaccins
gepubliceerd. De commissie stelt vast dat er geen bezwaar is tegen heterologe vaccinatie waarbij
een eerste dosis AstraZeneca-vaccin wordt gevolgd door een tweede dosis BioNTech/Pfizer-vaccin.
Onderzoeksresultaten laten zien dat hiermee hoge antistofniveaus worden bereikt, op grond waarvan
een goede bescherming tegen infecties en ziekte wordt verwacht. Wat in praktijk de effecten zijn van
heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend. Tot slot
moet vermeld worden dat de combinatie AstraZeneca ― BioNTech/Pfizer vaker leidt tot systemische
reacties, zoals koortsgevoel, rillingen, hoofdpijn en spierpijn, die gedurende enkele dagen meer last
kunnen geven dan twee doses AstraZeneca. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin
zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.
Vanaf 16 juli kunnen burgers online of via de GGD een afspraak maken voor een tweede vaccin
met BioNTech/Pfizer na een eerste AstraZeneca vaccin.
Heterologe vaccinatie | Advies | Gezondheidsraad
Eerste prik elders en plannen tweede prik:
Wanneer iemand zijn eerste prik al heeft gehad, bijvoorbeeld in het buitenland, via
spillage of toen hij in een (revalidatie)centrum verbleef, kan deze persoon via het RIVM
een online formulier invullen voor een verzoek voor een uitnodiging 2e vaccinatie.
COVID-19 Aanvraagformulier uitnodiging tweede vaccinatie (formdesk.com)

Pas twee weken na Janssen vaccinatie volledig beschermd
Burgers die een Janssen vaccin kregen konden al meteen een QR code downloaden,
waardoor een onbekend aantal besmettingen is ontstaan. Vanaf 10 juli kan de code pas
worden verkregen twee weken na vaccinatie met Janssen.

Vaccinatiebewijs wordt 2 weken na volledige vaccinatie verstrekt | Nieuwsbericht |
Rijksoverheid.nl

Inzet artsen, studenten en doktersassistentes op de GGD priklocaties
Er zijn bij GGDrU 1500 mensen aan het werk op negen grote en vele kleinere
vaccinatielocaties.
Het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) is in overleg met verschillende ketenpartners
zoals huisartsen, GGD regio Utrecht en uitzendbureaus over de inzet van personeel.
Verwijzing polikliniek allergologie UMCU na vaccinatie
Na een allergische reactie op de eerste vaccinatie belt de vaccinatie arts-met akkoord
van de patiënt-met de huisarts om dit over te dragen en om de mogelijkheid van een
verwijzing naar de polikliniek allergologie van het UMCU te bespreken. De meeste
cliënten willen dit graag. De GGD kan een blanco model verwijsbrief naar de huisarts
mailen. Het UMCU heeft deze patiënten groep geprioriteerd. Na een telefonische intake
vanuit de poli kan een advies komen om verder onderzoek te laten doen en zo mogelijk
in het UMCU gevaccineerd te worden of om alsnog bij de GGD de tweede vaccinatie te
halen. De patiënt krijgt een brief van de poli-allergologie waarmee deze zich kan melden
bij de GGD.
Overschot vaccins
De GGDrU neemt geen restvaccins van derden aan. Indien u vaccin over houdt kunt u dit
uiteraard aan patiënten aanbieden die nog niet gevaccineerd zijn, zoals ouderen van
boven de zestig. Een deel van hen voelt zich niet mobiel genoeg om naar een locatie te
komen. Ook kunt u collega`s vragen of de vaccins aanbieden op:
PrullenbakVaccin - Red het COVID vaccin uit de prullenbak!
En u kunt overleggen met het RIVM via: vaccinmakelaar@rivm.nl
Antilichaamtest: niet zinvol na vaccinatie
Covid serologie voor het meten van de immuniteit na een vaccinatie wordt afgeraden
door het RIVM. Het kan zijn dat antistoffen niet detecteerbaar zijn, vooral na één
vaccinatie. Verder hangt het ook af van de gevoeligheid van de test en er is geen relatie
met de bescherming tegen Covid-19.De antistoffen worden actief na een corona infectie.
Antistofbepalingen geven daarom geen uitsluitsel over beschermende immuniteit.
Communicatie met de GGDrU
De GGDrU is ook actief op de Siilo-app, evenals een groeiend aantal huisartsen.



Siilo | Gratis, veilige messenger voor de gezondheidszorg
GGD - Utrecht – Siilo

Onze artsen beantwoorden daar ook laagdrempelig vragen. Wij streven ernaar dat er
binnen korte termijn een antwoord wordt gegeven. Bij behoefte aan een snel antwoord of
collegiaal overleg is het raadzaam om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum
van de GGDrU, 030-6305400.
Belangrijke telefoonnummers zijn onder aan deze nieuwsbrief terug te vinden.

Meer informatie
Op de website van GGD regio Utrecht vindt u op de pagina Professionals meer informatie
over COVID-19 en het coronavirus. Zie bijvoorbeeld:
Antigeen sneltest | Melding maken | Testuitslag: GGD regio Utrecht (ggdru.nl)
Bezoek de NHG-website en de website van het RIVM.
Belangrijke informatie RIVM nader uitgelicht
Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinaties (COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen
(rivm.nl))
Bijlagen o.a.: Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie
Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde
patiënten
Instructie klaarmaken AstraZeneca
Landelijke Medische Informatielijn Vaccineren 088 767 40 80
Dit telefoonnummer staat genoemd in de gezondheidsverklaring die mensen voorafgaand
aan vaccinatie moeten invullen. De lijn wordt bemand door landelijke verpleegkundigen
en artsen die voorafgaand aan vaccinatie al medische adviezen kunnen geven en hiervan
ook een aantekening maken in het GGD-dossier.
Contact GGDrU intercollegiaal infectieziektebestrijding, inclusief COVID-19
T 030 – 608 6077
Intercollegiaal overleg, zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00
uur.
T 030 – 219 94 45 De dienstdoende arts infectieziektebestrijding buiten kantooruren
van 17.00 - 8.30 uur, bereikbaar via de meldkamer ambulance.
Email
infectie@ggdru.nl

Contact GGDrU – COVID
T 030- 6305400
Algemeen nummer Klant Contact Centrum: testen en vaccinaties en
alle vragen
T 030- 8002398
Team Uitbraakmanagement COVID-19, advies aan zorginstellingen,
8.30-17.00
Aanvraag testen
T 030-6305400
Lokaal nummer GGDrU
T 0800-1202
Landelijk nummer (of via www. coronatest.nl)
T 0800-8101
Zorg- en onderwijspersoneel PRIO-teststraat
NB. Zorgpersoneel uitsluitend via het nummer 0800-8101, want alleen dan is een PCRtest gegarandeerd.

Contactgegevens RIVM - COVID-19-vaccinaties - 088 6788900
- Beloptie 1 (08.00-20.00) voor logistieke vragen
- Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen
- Beloptie 3 (08.30-17.00) voor registratievragen

-

Beloptie 4 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie voor
zorgmedewerkers
Beloptie 5 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie van
bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg
info@rivm.nl

