
 
 

 

Zeist 26-10-2021          
    

                                                                                        
Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 31 
 
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 6 juli 2021 (30). 
Tevens vindt u in deze brief informatie over scabiës. 

Scabiës 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een Verwijsformulier waardoor de GGDrU u 
kan helpen bij de uitvoering van bron- en contactonderzoek en behandeling bij: 

 recidief scabiës waarbij de reden van het niet slagen van de behandeling in de 
thuissituatie ligt 

 een cluster, waar uitgebreid contactonderzoek nodig is. 

Wijkgerichte aanpak Covid vaccinaties:huisartsen gezocht!! 

Met een wijkgerichte aanpak probeert de GGD Regio Utrecht de Covid-19 vaccinatiegraad 
te verbeteren op plekken waar die achterblijft. Met onder meer tijdelijke priklocaties, 
samenwerking met welzijnsorganisaties en voorlichtingsbijeenkomsten (op MBO's, in 
buurthuizen en bedrijven met veel buitenlandse werknemers) hoopt de GGD de drempel 
voor vaccineren te verlagen. Hulp van huisartsen is daarbij welkom. Zo kan de GGD 
contact opnemen met huisartsenpraktijken in de wijken of dorpen waar dit speelt, met de 
vraag of folders over tijdelijke priklocaties in de wachtkamer mogen worden neergelegd.  
Huisartsen werken al actief mee, vooral indien zij zelf ook zorgen hebben over de 
vaccinatiegraad. Zij treden al op bij voorlichtingsbijeenkomsten of door actief 
sleutelpersonen in de gemeenschap te benaderen. Huisartsen die het nuttig vinden om 
op zo’n manier een bijdrage te leveren kunnen contact opnemen met Sophie 
Niemansburg, Arts Maatschappij & Gezondheid (SNiemansburg@ggdru.nl, 06-34512247). 
Zij heeft desgewenst ook informatie over de vaccinatiegraad in het werkgebied van je 
praktijk. 
Tevens zijn beschikbaar voor overleg de volgende huisartsen: 
Kim Edwards, kedwards@ggdru.nl 
Wiebe Dommers, wdommers@ggdru.nl 
Nelleke Gravesteijn, ngravesteijn@ggdru.nl 

Testen op Covid-19: wie doet wat en wanneer bij de niet mobiele 
patienten. 

Bij het Klant Contact Centrum van GGDrU komen veel vragen van burgers om thuis 
getest te worden. Alle verzoeken om thuis getest te worden door de GGD worden 
beoordeeld door de arts van het KCC omdat er soms heel zieke mensen bellen die zorg 
nodig hebben in plaats van alleen een test. Zo nodig belt de GGD-arts dan met een 
huisarts voor overleg. De GGDrU test 20-30 mensen per dag thuis (ma t/m zo) 



 
 

 

Er zijn vanuit de LHV en het NHG richtlijnen: 

• Als huisarts test u patiënten alleen als zij zich met (ernstige) coronaklachten 
melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, of u vermoedt dat zij een 
covid-infectie kunt hebben. In overleg met de patiënt bepaalt u als huisarts waar 
deze getest kan worden, en wat er eventueel verder nodig is qua behandeling. 
(LHV) 

• Diagnostiek naar acute infectie SARS-CoV-2: 
Verricht diagnostiek naar COVID-19 bij patiënten bij wie u een vermoeden hebt 
van COVID-19 en die u ziet omdat een klinische inschatting gewenst is (NHG) 

In de praktijk blijken deze richtlijnen soms tot verwarring en irritatie te leiden en daarom 
hebben wij in overleg met de voor Covid-19 eindverantwoordelijke arts IZB van de 
GGDrU  per 21 oktober de volgende interne afspraken aangescherpt: 

Patiënt belt GGD voor een thuistest: 

• De patiënt heeft de huisarts nog niet gebeld: 
 

1. Milde klachten: GGD plant thuistest in.  
2. Matige klachten: Thuis test inplannen en advies aan patiënt om ook 

de huisarts bellen. Als huisarts langskomt en test is al door huisarts 
afgenomen dan moet patiënt de afspraak thuisbemonstering 
afzeggen.  
 

• De patiënt heeft de praktijk gebeld en advies gekregen om zich te laten testen 
door de GGD.  

1. Thuistest door GGD inplannen als de klachten niet levensbedreigend 
lijken en advies geven om bij toename klachten opnieuw contact 
met de huisarts op te nemen. 

2. GGD-arts vindt de klachten ernstig (bijvoorbeeld ernstige dyspneu, 
pijn op de borst, verminderd bewustzijn) en overlegt met de 
huisarts. Bij ernstige klachten test de huisarts, omdat die ook kan 
beoordelen of er meer nodig is dan alleen een test (lichamelijk 
onderzoek en/of opname). Wanneer de GGD-arts en de huisarts het 
niet eens worden, wordt het een thuisbemonstering. De GGD heeft 
geen compleet beeld of medisch dossier, dus moet afgaan op de 
inschatting van de huisarts. 
 

Bij visite door de huisarts wordt (bij voorkeur) meteen een covid-test afgenomen. 
  

 Overzicht van alle GGD priklocaties, inclusief vrije inloop 

Vaccinatie tegen corona | Vaccinatiebewijs | Vaccinatielocaties: GGD regio Utrecht 
(ggdru.nl) 
 

Vaccinatie derde prik bij ernstig immuuungecompromitteerden 

Vanaf 7 oktober wordt de groep ernstig immuungecompromitteerden op advies van de 
Gezondheidsraad gevaccineerd met een derde prik. De GGD-en gebruiken hiervoor het 
Pfizer vaccin. Deze burgers krijgen een gepersonaliseerde brief van hun behandelaar en 
kunnen daarmee bij de GGD een afspraak maken. Voor de kleine groep die niet naar een 
GGD locatie kan komen heeft de LHV het volgende gemeld: Zij nemen eerst contact op 
met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn 
naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze 
patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis 
met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de 



 
 

 

SNPG declareren. Op de website van het RIVM staat informatie voor mensen met een 
afweerstoornis, met een uitgebreid veelgestelde vragen-onderdeel. Zie ook het advies 
van de Gezondheidsraad. 

Verwijzing polikliniek allergologie UMCU na (allergische) reactie op het 
eerste Covid vaccin. 

Na een allergische reactie op de eerste vaccinatie belde de GGD de huisarts om de 
mogelijkheid van een verwijzing naar de polikliniek allergologie van het UMCU te 
bespreken. De meeste cliënten willen dit graag. De GGD kan desgewenst 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. 

Er zijn ook burgers die in het voorjaar werden gevaccineerd toen deze 
verwijsmogelijkheid nog niet bestond. Zij ontvangen binnenkort een SMS die hen wijst op 
deze mogelijkheid om via de huisarts een verwijzing te krijgen. 

Zie ook de recente informatie op NHG en SNPG  

Actueel (COVID-19-vaccinatie) - Coronavirus (COVID-19) - NHG 

SNPG (mailchi.mp) 

Registratie vaccinaties en Corona paspoort: DCC 

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd.  

Burgers kunnen via de app een DCC krijgen als zij: 

-volledig gevaccineerd zijn of één keer Covid hebben gehad en één 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 

Uitleg van routes voor een coronatoegangsbewijs (CTB) ook wel digitaal coronacertificaat 
(DCC):  
Uitleg van routes voor een corona toegangsbewijs – versie 14 oktober - GGD GHOR 
Nederland 

Communicatie met de GGDrU 



 
 

 

De GGDrU is ook actief op de Siilo-app.  
 

 GGD - Utrecht – Siilo 
 Professionals: GGD regio Utrecht (ggdru.nl) 

 
T 030 – 6305400  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  
 
T 030- 8002398 Team Uitbraakmanagement COVID-19, advies aan zorginstellingen, 

8.30-17.00  
 


