Zeist, 25-3-2021

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 28
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 1 maart 2012 (27)

Automatische vaccinatiemelding van de GGD aan de hui sartsen vanaf
15 maart
De afgelopen periode is er landelijk gewerkt aan de mogelijkheid om vaccinatiegegevens
geautomatiseerd aan de huisarts door te geven, wanneer een patiënt door de GGD is
gevaccineerd.
Door aanwezigheid van de vaccinatieberichten in het Huisartsen Informatie Systeem, kan
een huisarts snel en adequaat handelen wanneer een patiënt zich meldt met klachten
gerelateerd aan bijwerkingen. Deze geautomatiseerde berichten gaan maandag 15 maart
live. De beveiligingstest van GGD GHOR Nederland op deze koppeling is positief
bevonden. Huisartsen ontvangen een factsheet, zodat ze exact weten wat deze
koppeling inhoudt. ggd_ghor_nederland-_factsheet_vaccinatiemeldingen.pdf
Aan de geautomatiseerde berichten aan huisartsen van positieve testuitslagen van hun
patiënten wordt op dit moment de laatste hand gelegd en de GGD hoopt ook hiervoor
binnenkort een livegang te kunnen aankondigen.

Bijwerkingen vaccinaties: zo nodig melden bij Lareb
Als de GGD vaccineert en er binnen de observatietijd op de locatie een bijwerking
optreedt, dan noteert de GGD deze bijwerking in het dossier en meldt deze zo nodig aan
Lareb. Indien er sprake was van een allergie annuleert de GGD de afspraak voor de
tweede vaccinatie.
Wij informeren in geval van een allergische reactie telefonisch de huisarts (of HAP)
achteraf, zodat deze op de hoogte is van de klachten en de annulering van tweede
vaccinatie.
Het komt regelmatig voor dat mensen bijwerkingen die later optreden, melden bij de
GGD, soms op advies van hun huisarts. Ons advies is om deze bijwerkingen in principe
alleen bij het Lareb te melden en niet bij de GGD. Alleen van de uitzonderlijke,
opvallende bijwerkingen zouden wij als GGD graag op de hoogte worden gebracht. Bij de
personen die door GGD gevaccineerd zijn, kunnen we meedenken en indien nodig ook
een notitie maken in het vaccinatiedossier.

Uitnodiging beleid vaccinaties
Op 12 maart is er een update verschenen over de prioritering van medische
risicogroepen met een handig diagram:
Overzicht coronavaccinatie en medische risicogroepen | Publicatie | Rijksoverheid.nl
Bij de GGD regio Utrecht verwijzen wij geen mensen door naar de huisarts om voorrang
te vragen voor vaccinatie. Als er gebeld wordt naar het Klant Contact Centrum van de
GGD regio Utrecht leggen we uit dat door de huisartsen op dit moment een beperkte
groep gevaccineerd wordt volgens landelijke richtlijnen (de jaargangen 1956 en 1957 en
mensen met Down en BMI >40) en dat de mensen die dat betreft daarvoor automatische
een oproep krijgen.
Wij adviseren de huisarts om zelf ook geen advies te geven over het vaccineren van
mensen die (nog) niet tot de doelgroep behoren, bijvoorbeeld jongere partners. Dat geeft
lastige situaties op de vaccinatielocaties.

Start vaccinatie AstraZeneca in de huisartsenpraktijk
Vanaf 8 maart kunnen huisartsen in Utrecht het AstraZeneca vaccin bestellen en gaan
vaccineren. Het gaat het om vaccinatie van de doelgroepen: huisartsen en
zorgverlenende medewerkers in de huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn
gevaccineerd, personen geboren in 1956 en 1957, thuiswonende mensen met het
syndroom van Down tussen de 18 en de 65, mensen met morbide obesitas (BMI >40) .
Na een pauze van 15-18 maart is het vaccineren met Astra Zeneca inmiddels weer
gestart.
Vaccineren met AstraZeneca wordt weer opgestart | RIVM
EMA heeft vandaag bevestigd dat het vaccin van AstraZeneca veilig en effectief is, en dat
de voordelen in de vorm van bescherming tegen het coronavirus vele malen groter zijn
dan de risico’s.
Ik krijg of kreeg een AstraZeneca-prik. Wat moet ik weten over de hervatting van de
vaccinatie? | Rijksoverheid.nl
Wat betekent dit voor huisartsen en GGD?
Er zullen mensen zijn die niet meer gevaccineerd willen worden met AstraZeneca. Zij
bellen dan vaak naar de GGD.
De GGD heeft geen mogelijkheid hen met een ander vaccin in te enten.
Dit geldt ook voor praktijkpersoneel dat door de GGD zou worden gevaccineerd met
AstraZeneca.
De GGD heeft ook voor hen geen mogelijkheid hen met een ander vaccin in te
enten.
Huisartsen en vaccinatie van mensen met syndroom van Down of morbide
obesitas : ook ouder dan 65 ja ar
Op 23 maart 2021 heeft de minister besloten dat AstraZeneca ook kan worden ingezet bij
mensen tussen de 65 en 75 jaar, conform een eerder advies van de Gezondheidsraad.
Uit de Kamerbrief van 23 maart: Dat betekent onder andere dat ook 65-plussers met

morbide obesitas of het syndroom van Down in aanmerking komen voor een
AstraZeneca-vaccin bij de huisarts.
De GGD vaccineert momenteel de groep 75-80 jarigen en neemt dus ook de mensen met
een hoog BMI daarbij mee, dit zal de komende weken ook het geval zijn.
Vaccineren medewerkers huisartspraktijk door GGD
De medewerkers van de huisartsenpraktijken in Utrecht kunnen zich in de eigen praktijk
laten vaccineren met de aanwezige vaccins. De verwachting is dat een klein aantal
huisartsen niet op tijd is met de bestelling en zij kunnen hun personeel dan bij de GGD
laten inplannen. Het kan ook voorkomen dat huisartsen vanuit de grenzen van onze
provincie een afspraak plannen. Voor het maken van de afspraak is een brief nodig van
de huisarts dat het betreffende personeelslid door de GGD gevaccineerd mag worden.
Deze brief moet ook meegenomen worden naar de vaccinatieafspraak.

Hoe belangrijk is de wachttijd van 15 minuten na vaccinatie?
Regelmatig krijgen wij de vraag of er levens worden gered door het laten wachten van
een kwartier na de vaccinatie. Het antwoord is dat dit waarschijnlijk wel het geval is,
gezien de 41 anafylactische reacties tot nu toe.
Lareb-meldingen (dd 19 maart 2021):
Bij 41 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie,
waarvan 35 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, twee bij Moderna en vier bij AstraZeneca.
Bij 15 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen
waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die
bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige
allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij
sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle
patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.
Zoals nu ook beschreven in de richtlijn, paragraaf 9.2 van de covid19
vaccinatie uitvoeringsrichtlijn:
Internationaal blijkt de incidentie anafylactische reacties bij alle merken vaccin ongeveer
1 per 100.000 gevaccineerde personen (Shimabukuro 2021b, GOV UK 2021). Dit is zeker
10 keer meer dan we gewend zijn van bekende vaccins (1:1.000.000). Observatie na
vaccinatie gedurende minimaal 15 minuten blijft belangrijk. In een recent prospectief
onderzoek werden zelfs bij 2,5:10.000 vaccinaties anafylactische reacties gezien, met de
eerste symptomen na een mediane observatietijd van 17 minuten (Moderna en
Comirnaty) Bij 2% van de gevaccineerden kwamen acute allergische reacties voor, die
niet uitmonden in anafylaxie (Blumenthal 2021).
De GGD-GHOR Nederland liet daarom op 16 maart het volgende weten:
“De 15 minuten wachttijd blijft – in afstemming met het RIVM – gehandhaafd.
Onderliggend aan deze conclusie ligt (internationale) literatuur waarin de frequentie van
voorkomen van ernstige allergische reacties is beschreven en de ervaringen die inmiddels
in Nederland zijn opgedaan. Er gebeurt te vaak iets, waarbij tijdig ingrijpen vereist is en
overlijden kan worden voorkomen.”
Ook in de richtlijnen van LHV en NHG is om die reden de wachttijd gehandhaafd.

Hoe verloopt het vaccinatieproces in de GGDrU

Op 22 maart opende de vijfde GGD vaccinatielocatie in onze regio, in het pand van
Health Center Hoenderdaal in Driebergen. Binnenkort openen ook Breukelen en
Woerden.

Wijzigingen in de Uitvoeringsrichtlijn COVID -19 vaccinaties
Recente wijzigingen in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinaties worden weergegeven
in paragraaf 1.3 (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie).

Alternatieve testmethoden voor kinderen
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseerde op 13 maart om
kinderen met een korter test stokje te bemonsteren. Voorlopig is hier echter nog geen
landelijk beleid over gevormd. Er zijn bij de GGDrU inmiddels wel “Ouder en Kind”
teststraten gemaakt.
Daarnaast lopen er verschillende onderzoeken om meer “kindvriendelijke” testen te
ontwikkelen maar op dit moment zijn deze nog niet beschikbaar. Wel is het stokje
inmiddels vervangen door een flexibel kunststof sprietje met een borsteltje aan het
einde. Het is hierdoor vrijwel onmogelijk om “schade” aan te richten. Welke lengte het
sprietje moet hebben bij kleine kinderen en of bemonstering voorin de neus dan
afdoende is, wordt nog onderzocht. Sommige medewerkers houden bij kleine kinderen de
lange sprietjes halverwege vast om niet “te diep” te bemonsteren, al kan dit medisch
gezien geen kwaad. Er zijn ook nog andere testen in ontwikkeling maar deze zijn nog
niet gevalideerd om toegepast te worden in de test-straten.

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 hieronder 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:

Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie
Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde
patiënten
Instructie klaarmaken Comirnaty
Instructie klaarmaken Moderna
Instructie klaarmaken AstraZeneca

NIEUW: 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, ook tijdens de feestdagen
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.
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

