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Beste lezers, 

De zomer komt tot zijn einde, medewerkers en cliënten komen terug van vakantie en het wordt weer
kouder. Corona lijkt op de terugweg maar de herfst brengt mogelijk een nieuwe besmettingsgolf met zich
mee. In deze nieuwsflits daarom aandacht voor de nieuwe vaccinatieronde, basismaatregelen en de
normale herhalingen. 

We vragen u om deze zorgflits door te sturen naar de verschillende locaties van uw organisatie. 

In- en uitschrijven kan door een e-mail te sturen naar GHOR@vru.nl. Als u suggesties heeft voor de
volgende zorgflits kunt u ons bereiken op infectiepreventiecovid@ggdru.nl.
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In deze nieuwsflits:  

Het begin van de nieuwe vaccinatieronde
Aanvullende infectiepreventiemaatregelen bij toename landelijke prevalentie COVID-19
Vooraankondiging belronde vanuit de GGD naar zorgorganisaties
Melden van besmette cliënten
Het MUIZ-meldsysteem

Najaarscampagne COVID-19 vaccinaties  
Op 19 september start de najaarscampagne. Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt dan de mogelijkheid om
een najaarsprik te ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de nieuwe bivalente vaccins van Pfizer
en Moderna. Deze zijn gericht op zowel de oorspronkelijke Wuhan en de nieuwe Omikron Ba.1 varianten.
Deze vaccins bieden een betere bescherming tegen ernstige zieke en tegen symptomatische ziekte door
corona dan de huidige vaccins. Voorwaarde voor de najaarsprik is wel dat de laatste coronavaccinatie
langer dan 3 maanden geleden is toegediend en dat het langer dan 3 maanden geleden is dat
een cliënt een eventuele corona-infectie heeft doorgemaakt. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek
te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt.

Ook tijdens de najaarscampagne bieden wij de mogelijkheid aan zorginstellingen zonder medische dienst
om de vaccinaties door de GGD te laten zetten. Zorginstellingen die nog niet eerder van deze mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt kunnen zich op de volgende wijze aanmelden, via Aanmeldformulier vaccinatie
van bewoners in instellingen door de GGD – Vragen.coronatest.nl. Zorginstellingen die al eerder van deze
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt zijn actief benaderd vanuit de GGD. 

Zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact krijgen voorrang voor het halen van een
herhaalvaccinatie. Dit gaat als volgt:

Zorgmedewerkers worden door de werkgevers uitgenodigd via een gepersonaliseerde uitnodiging.
De zorgmedewerker kan zich aanmelden via de link www.prikvoordezorg.nl bij de Digitale Assistent
van de GGDGHOR.
Binnen 3-5 dagen ontvangt de zorgmedewerker via mail een afspraak, waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de opgegeven wensen.

Mocht u nog vragen omtrent het vaccineren van cliënten dan kunt u een mail sturen naar
instellingencovidvaccinaties@ggdru.nl. 

Herhaling aanvullende maatregelen 
 
De besmettingsaantallen lijken stabiel maar met het oog op het najaar willen wij u toch nogmaals wijzen
op de aanvullende infectiepreventiemaatregelen. In het Behandeladvies COVID-19 staat in onderdeel 2.2
een afwegingskader uiteengezet met aanvullende infectiepreventiemaatregelen die ingezet kunnen worden
bij een verhoogde prevalentie. Overweeg deze maatregelen in te zetten wanneer de (boven)regionale
prevalentie is toegenomen en/of wanneer COVID-19 aanwezig is binnen de instelling. Zie het
nieuwsoverzicht op de website van Verenso om op de hoogte te blijven van COVID-19
ontwikkelingen. Wanneer wij vanuit de GGD het noodzakelijk achten om deze aanvullende
infectiepreventiemaatregelen in te zetten zullen wij dat middels deze nieuwsbrief communiceren.  

Belronde vanuit de GGD
In deze fase van de pandemie heeft het RIVM extra aandacht voor de meest kwetsbaren in de
samenleving. Dit brengt met zich mee dat er voor deze groepen extra informatie moet worden uitgevraagd
wanneer er een COVID-19 besmetting wordt geconstateerd. Wij willen graag met u in gesprek gaan over
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hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten om de werklast zo laag mogelijk te houden voor ons
allemaal.

 

Ook willen we graag van u horen of u behoefte heeft aan andere informatie dan wat we in de afgelopen 2
jaar hebben gegeven. De komende periode zullen wij telefonisch contact met u opnemen om dit met u te
bespreken. Hiermee willen we in de toekomst beter aansluiten bij wat u nodig heeft. Mocht er één
medewerker zijn binnen uw organisatie die u als contactpersoon zou willen aandragen dan kunt u de
contactgegevens van deze persoon mailen naar infectiepreventiecovid@ggdru.nl.

Herhaling melden van een positieve test
Graag herinneren we u er aan, dat u een positieve covid-19 (antigeen) test moet melden. U kunt op onze
website een formulier vinden dat u voor deze melding kunt gebruiken: Meldingsformulier - GGD Regio
Utrecht | GGDrU. COVID-19 is nog steeds een categorie-A ziekte en moet dus conform de WPG gemeld
worden aan de GGD, door zowel de zorginstelling als het betrokken laboratorium.

MUIZ: Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO
Een eenvoudige en snelle optie om uitbraken van infectieziekten in uw organisatie te melden aan de GGD
is via de webapplicatie MUIZ. In de regio Utrecht nemen al 25 organisaties deel aan MUIZ. Een bijkomend
voordeel is dat u op de hoogte kunt blijven van de infectieziekten die in onze regio spelen. MUIZ gaat niet
alleen over corona, ook andere infectieziekten worden hierin gemeld.  
  
Wilt u meer informatie of wilt u zich aansluiten bij MUIZ? Neem dan contact op met Milou Gerits, arts en
projectleider van MUIZ, via muiz@ggdru.nl. Meer informatie vindt u ook hier.    

Behoefte aan advies of vragen? Neem contact met ons op 
Team Uitbraakmanagement – Zorginstellingen is bereikbaar via infectiepreventiecovid@ggdru.nl. Voor
telefonisch overleg zijn wij bereikbaar op 030 – 800 23 98 (7 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur). 

Contactgegevens GHOR  
Heeft u problemen met zorgcontinuïteit? Neem dan contact op met de GHOR.

Stuur een mail naar ghor@vru.nl
Bel naar 088 - 878 10 15

Contactgegevens GGD regio Utrecht  
Team Uitbraakmanagement zorg

Stuur een mail naar infectiepreventiecovid@ggdru.nl
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Bel naar 030 - 800 23 98

Team infectieziektebestrijding

Stuur een mail naar infectie@ggdru.nl  
Bel naar 030-608 60 86 

Overige contactgegevens

Telefoonnummer prioritair testen zorgmedewerkers: 0800 - 8101
Telefoonnummer afspraak vaccinatie 0800 - 1533. U kunt bellen voor een afspraak nadat u een
uitnodiging heeft ontvangen.

Handige links

Steunpunt Coronazorgen
Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso
Waardigheid en trots (verpleeghuiszorg)
Registratieformulier positief geteste bewoners GGDrU
Aanmeldformulier vaccinatie van bewoners in instellingen door de GGD – Vragen.coronatest.nl
(alleen bedoeld voor instelling zonder eigen medische dienst die nog niet bekend zijn bij de GGD)
Zo Geprikt - Zorgprofessional, bescherm jezelf cliënten of patiënten tegen griep! 
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