
 

 

 

 

 

Belangrijkste punten overleg Centraal Crisisteam Huisartsenzorg regio Utrecht 
15 april 2021 

 

Vaccinaties: wie doet wat? 
De chaos en onduidelijkheden rondom de vaccinaties zijn groter dan ooit. En hoewel het inmiddels een 

behoorlijk crisisgehalte bereikt hebben de regionale en centrale crisisteams huisartsenzorg hierin slechts een 

signalerende rol. Het ministerie van VWS en het RIVM bepalen de uitvoeringsstrategie. LHV en NHG kunnen hier 

– in beperkte mate – invloed op uitoefenen en baseren hun adviezen op signalen uit de achterban. Als 

crisisteams fungeren wij als doorgeefluik tussen onze huisartsenachterban en (via de LHV Kring) de 

beleidsbepalers. Dat neemt niet weg dat wij ons in toenemende mate zorgen maken over de werkdruk die de 

doorlopend ad-hoc veranderende vaccinatiestrategie oplevert en de impact hiervan op de continuïteit van de 

huisartsenzorg. En dit signaal zullen wij kenbaar maken. 

In praktische zin kunnen wij slechts beperkt ondersteunen; de uitvoering ligt immers bij de praktijken zelf. Wel 

hopen we hieronder enige duidelijkheid te geven bij welke instantie huisartsen en patiënten met welk type 

vraag terecht kunnen. 

Patiënteninformatie 

• Publieksinformatienummer voor patiënten: 0800 1351 

• Informatie over het coronavirus (Thuisarts.nl): https://www.thuisarts.nl/corona 

• Algemene informatie vaccinaties (Rijksoverheid): 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie 

• Informatie voor patiënten uit de regio Utrecht (GGDRU): https://www.ggdru.nl/corona/inwoners-

corona 

• Informatie m.b.t. buitenlandse reizen (LCR): https://www.lcr.nl/Nieuws 

• Voorlichtingsmaterialen in verschillende talen (GGD-GHOR) 

 

Informatie voor zorgprofessionals 

• Praktische informatie over de uitvoering van de vaccinaties (RIVM) 

• Medisch-inhoudelijke vragen (RIVM) 

E: lci.voorwacht@rivm.nl  

T: 088 678 8900. Keuzemenu: 

o Beloptie 1 (08.00-20.00): logistieke/procesmatige vragen: bv bestellen van vaccins, 

vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten en vaccinincidenten. Minder urgente logistieke 

vragen kunnen ook per mail gestuurd worden via support.lcc@rivm.nl. 

o Beloptie 2 (08.30-20.00): medisch-inhoudelijke vragen waarop het antwoord niet te vinden is in 

de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie of op COVID-19-vaccinatie voor professionals. 

o Beloptie 3 (08.30-17.00): registratievragen, het opvragen van vaccinatiegegevens, voor zover in 

CIMS geregistreerd. 

o Beloptie 4 (08.30-17.00): uitvoeringsvragen over vaccinatie voor zorgmedewerkers. 
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o Beloptie 5 (08.30-17.00): uitvoeringsvragen over vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen en 

instellingen voor gehandicaptenzorg. Bewoners/cliënten en wettelijk vertegenwoordigers die 

bellen met vragen verwijzen we naar de eigen instelling of het algemene nummer (0800-1351). 

• Informatie over coronatesten en vaccinaties in de regio Utrecht e.o. (GGDRU) 

• Bestellen en levering van vaccins en uitnodigingsmaterialen (SNPG):  

E: covid19@snpg.nl 

T: 0900-4743777 

• Vragen over bijwerkingen of het beloop ervan (Bijwerkingencentrum Lareb) 

E: info@lareb.nl  

T: 073 646 97 00 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). 

• Belangenbehartiging voor huisartsen in de regio (LHV Kring MN) 

• Diagnostiek, behandeling, leidraden etc (NHG) 

 

Uitnodiging Webinar thuismonitoring 
Wanneer het aantal besmettingen met Covid-19 toch uit de hand loopt, kan de situatie ontstaan dat de 

ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankunnen. Mensen die zo ziek zijn dat ze normaal gesproken 

naar het ziekenhuis zouden gaan, zullen thuis verpleegd en behandeld moeten worden. Huisartsen en 

wijkverpleegkundigen staan dan in de frontlinie. Ziekenhuizen doen er alles aan om zo’n ‘code zwart’ scenario te 

voorkomen. Toch zijn voorbereidingen nodig. Zowel huisartsen als de thuiszorgorganisaties hebben de 

afgelopen maanden plannen gemaakt. De volgende stap is dat wijkverpleegkundigen en huisartsen weten wat 

ze van elkaar kunnen verwachten in een dergelijke crisissituatie. Hoe kunnen we samenwerken als de zorgvraag 

snel oploopt, wat hebben we te bieden aan covid-19 patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen?  

 

We bespreken het in een kort live Webinar op woensdag 28 april van 17:00-18:00 uur. Wij proberen zoveel 

mogelijk vragen en opmerkingen via de  chats in te brengen in het programma.  

 

Programma: 

• Kijkje in de keuken: crisisplannen van wijkverpleging IVVU 

• Handreiking samenwerking wijkverpleging-mantelzorg-huisarts: hoe kunnen we met hulp van 

mantelzorg en slimme samenwerking met minimale middelen nog veilige zorg bieden? 

• Geen capaciteit in je thuiszorgorganisatie: Wat dan? Wie regelt thuiszorg als de vaste 

thuiszorgorganisatie geen zorg kan bieden? 

• Thuismonitoring: wie doet wat? Nu al gaan stabiele covid-19 patiënten vervroegd met ontslag om thuis 

met zuurstof en medicatie verder op te knappen. Een medisch regiecentrum bewaakt de veiligheid. Bij 

code zwart gaat dit mogelijk ook gelden voor stabiele zuurstofbehoeftige covid-19 patiënten die nog 

niet in het ziekenhuis zijn geweest. Wat is de rol van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij deze 

projecten?  

 

Dit Webinar wordt georganiseerd door de GHOR in samenwerking met de IVVU namens de wijkverpleging en de 

LHV Huisartsenkring Midden-Nederland namens het Centraal Crisisteam van de regionale 

huisartsenorganisaties. Het Webinar staat open voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en hun managers en 

bestuurders. Schrijf u vóór 26 april 2021 in via md.timmerman@vru.nl. Na bevestiging van inschrijving ontvangt 

u de link voor deelname. 

 
Met vriendelijke groet namens, 

Micha van Akkeren, Bestuurder IVVU 
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Esther van Osselen, Bestuurder LHV kring Midden Nederland 
Robert Jan Schouwerwou, hoofd bureau GHOR 

 
 
 

Eenvoudig aanvragen zuurstofmaterialen 
In het geval van thuismonitoring zal in veel situaties gebruik moeten worden gemaakt van medicinale zuurstof. 

Leveranciers van zuurstofmaterialen verwachten landelijk geen tekorten. Wel zou het kunnen zijn dat de 

materialen bij andere dan de gebruikelijke leveranciers vandaan moeten komen.  

 

Meer informatie vindt u hier: 

• Leidraad zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19: klik hier 

• Formulier aanvraag medicinale zuurstof: klik hier 

• Gecontracteerde partijen zuurstofvoorzieningen: klik hier 

 

Ervaart u problemen met de bestelling? Geef dit door aan de GHOR of Yvette Koense van De Kring Midden-

Nederland (085 04 80 045 of y.koense@lhv.nl). 

 
 

Actuele cijfers over de verspreiding van Sars-Cov-2 in de provincie Utrecht vindt u op 

https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/corona/. De LHV plaatst geregeld updates op 

https://www.lhv.nl/, net als het NHG (https://www.nhg.org/). Neem bij vragen over crisismaatregelen contact 

op met uw HAGRO/GEZ/cluster-contactpersoon. De regionale en centrale crisisteams staan ervoor om de 

continuïteit en veiligheid van de huisartsenzorg zo goed mogelijk te waarborgen. 
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