
 
 

 

Zeist 3-5-2021          
   

                                                                                        
Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 29  
 
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 25 maart 2012 (28) 
 

Automatische melding van positieve testuitslagen door de GGD aan de 
huisartsen 

De berichten voor positieve testuitslagen worden verstuurd als een ‘edifact medlab 
bericht’, met daarin 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 deze bepaling hoort is “32”, dit staat voor “positief”. Hoe deze 
informatie aan u getoond wordt hangt af van het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) 
dat u gebruikt. In overeenstemming met de LHV en de gezamenlijke HIS leveranciers is 
ervoor gekozen deze codering te hanteren. Als u verdere vragen hebt over de inhoud van 
het bericht raden we aan hierover contact op te nemen met de leverancier van uw HIS. 

 

Reservelijst vaccinaties voor kwetsbare mensen 

Een aantal GGD-en, waaronder de GGD Limburg-Noord, heeft samen met de huisartsen 
een lijst van personen gemaakt die vervroegd in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij 
worden dan gevaccineerd met de spillage van de vaccinatie locaties. 

Ook bij GGDrU blijven dagelijks enkele vaccins over aan het einde van de dag. Dit gaat 
om een zeer beperkt aantal vaccins per dag. Op dit moment zijn we aan het bekijken of 
het zinvol is om in de regio Utrecht ook gebruik te maken van een reservelijst voor 
kwetsbare mensen. Ook de spillage willen we bij voorkeur inzetten voor doelgroepen die 
(bijna) aan de beurt zijn. Dit is een afweging tussen: hoeveel werk kost het de 
huisartsen om alle gegevens aan te leveren, hoe groot is de kans dat deze mensen ook 
daadwerkelijk opgeroepen worden aan het eind van de dag en wanneer staat hun 
reguliere vaccinatie gepland (tijdswinst).   

 

Vaccinatie AstraZeneca in de huisartsenpraktijk 



 
 

 

De GGD krijgt dagelijks vele telefoons van mensen uit de doelgroep van de huisarts 
(1956-1960) die bellen omdat zij een ander vaccin dan Astra Zeneca wensen. 

De GGD heeft GEEN mogelijkheid om deze mensen met een ander vaccin in te 
enten en adviseert hen om wel het AZ vaccin te nemen omdat dit voor deze 
doelgroep zeer effectief is. Ook heeft de GGD geen mogelijkheid om als vangnet 
te fungeren voor mensen die tijdens de tweede afspraak op vakantie zijn. 

Een handige tool om te gebruiken bij de voorlichting van uw patiënten is: 

Winton Centre Cambridge 

Gebruik van overblijvend Astra Zeneca vaccin 

De KNMG heeft op 23 april het volgende gemeld: 

Het is onderdeel van de professionele standaard van artsen om in uitzonderingsgevallen een eigen 
afweging te maken. De KNMG stelt zich daarom op het standpunt dat als een individuele patiënt van 
jonger dan zestig jaar om medische of sociale redenen verzoekt zo snel mogelijk en welbewust toch 
gevaccineerd te worden met AstraZeneca en niet op korte termijn in aanmerking komt voor een ander 
vaccin, de arts overblijvend vaccin (zgn ‘spillage’) hiervoor kan gebruiken. Voorwaarde is dat er een 
uitdrukkelijk informed consent ligt, dat wil zeggen dat de patiënt daar na goede voorlichting en een 
gezamenlijke afweging van voor- en nadelen welbewust voor kiest, en dat de arts de visie deelt dat 
vaccinatie om medische of sociale redenen gewenst is. De arts moet kunnen onderbouwen waarom 
de keus is gemaakt. Die keus past volgens de KNMG in zo’n geval óók bij goede zorg door een arts. 
De kans op aansprakelijkheid vanwege zo’n keuze acht de KNMG gering. 

KNMG: gebruik van overblijvend AstraZeneca | KNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hoe verloopt het vaccinatieproces in de GGDrU dd 28 april 2021 

 

 
 
 
 

Vaccinatie locaties 

 
Op 26 april opende de 8ste vaccinnatielocatie van de  GGDrU in Sporthal Dijnselburg in 
Zeist. Op  maandag 3 mei opent vaccinatielocatie nummer 9 in Nieuwegein in de 
Beursfabriek, Symfonielaan 5, 3438 EX Nieuwegein.  
 
Nieuwegein zal voorlopig de laatste ‘grote’ vaccinatielocatie zijn die we openen waar we 7 
dagen in de week vaccineren. In de kleinere gemeenten in de regio Utrecht gaan we in 
de loop van mei over op fijnmazig vaccineren. Dat wil zeggen dat we een dag per week 
aanwezig zijn op een locatie.  
We willen starten met een proef in 3 gemeenten: Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en 
Soest. De start is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin.  
 
 

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). 



 
 

 

De belangrijkste zijn: 
link naar: KNMG-wegwijzer Toestemming en informatie bij behandeling 
minderjarigen 

 EMA heeft de combinatie van trombose en trombopenie erkend als een zeer 
zeldzame bijwerking van het COVID-19 Vaccine Janssen. 

 Het beleid voor zwangere vrouwen aangepast. Zwangere vrouwen met COVID-19 
hebben een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige COVID-19 dan niet-
zwangere vrouwen. Het huidige aangepaste advies is om zwangeren te vaccineren 
tegen COVID-19 zodra ze hiervoor worden uitgenodigd, met een van beide mRNA-
vaccins. Het uitnodigingsbeleid voor zwangere vrouwen moet nog worden 
uitgewerkt door het RIVM. 

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 de 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:  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 PCR-
test gegarandeerd. 
 
E-mailadressen te gebruiken/ verspreiden in de regio’s voor professionals (dus 
niet individuele burgers) voor minder acute vragen 
• Vragen over zorgmedewerkers: covid-19vaccinatiezorgmedewerkers@rivm.nl 
• Vragen over burgers/ specifieke casussen: Covid19vaccinatieburgervragen@rivm.nl 
• Vragen vanuit huisartsen: covid-vaccinatie-huisarts@rivm.nl 
• Vragen bewoners uit instellingen: covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl 
 
\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 


