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Vaccinatie (pre-expositie)
Doelgroepen
In update 3 (12-07-2022) hebben we u geïnformeerd welke groepen in aanmerking komen voor MPX
vaccinatie, namelijk MSM en transgenders die:
1) Hiv-PrEP ontvangen of daarvoor op de wachtlijst staan via a) Centra voor Seksuele Gezondheid
(CSG) of b) huisarts;
2) Hiv-positief zijn en een verhoogd risico op soa hebben en derhalve gescreend worden op
hepatitis C;
3) bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) bekend zijn met een verhoogd risico op soa, inclusief
MSM sekswerkers;
4) niet behorend tot bovenstaande groepen, maar bij een andere behandelaar (zoals de huisarts)
bekend zijn met een verhoogd risico op soa;
Op het moment van dit schrijven is het nog niet duidelijk of personen uit groep 4 ook
daadwerkelijk de MPX vaccinatie krijgen aangeboden, zie hiervoor ook de kamerbrief van
Minister Kuipers van 21 juli.
Start MPX vaccinatie
Maandag 25 juli is de GGD Amsterdam gestart met het aanbieden van MPX vaccinaties. De
vaccinaties worden gefaseerd per sub-groep aangeboden.
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PREP groep GGD Amsterdam
Er wordt gestart met de PREP groep van de GGD Amsterdam (4000 personen). Deze groep wordt in
batches opgeroepen op alfabetische volgorde.
Afhankelijk van het beschikbare personeel en de hoeveelheid geleverd vaccin neemt dit een aantal
weken in beslag. Deze personen ontvangen van de GGD een uitnodiging op naam.
PREP groep huisarts; voorbereiding door de huisarts
Na de 1e vaccinatie van de PREP groep GGD zal de PREPgroep van de huisartsen volgen (schatting
1250 personen waarbij het grootste gedeelte, nl. 650 bij een aantal seks-hag huisartsen ingeschreven
staat). Deze personen ontvangen van de behandelend huisarts een uitnodiging op naam.
Let op: u krijgt hiervoor uitnodigingsbrieven met verwijzing naar bijlagen die u zelf naar uw
patiënt verstuurt. Deze brief dient op naam verstuurd te worden inclusief BSN. Dit proces
vereist de volgende voorbereiding door de huisarts:
•

•
•

Maakt alvast een selectie uit uw HIS van de patiënten die u PREP voorschrijft én die nog geen
MPX doorgemaakt hebben.
De gemakkelijkste manier voor een eerste selectie is via de ATC code van
emtricitabine/tenofovir, J05AR03, draai de groep uit die dit middel de afgelopen twee jaar heeft
voorgeschreven gekregen.
Print voor deze patiënten twee etiketten: eentje met NAW-gegevens voor de envelop en eentje
met NAW gegevens, geboortedatum en BSN-nummer, voor op de brief.
Mail het aantal PREP patiënten uit uw praktijk die voor een MPX vaccinatie in aanmerking
komen naar: huisartsmpx@ggd.amsterdam.nl onder vermelding van uw praktijkemailadres.

Patiënten die leven met hiv onder behandeling van de specialist
Binnenkort neemt de GGD contact op met de hiv behandelaren over het vaccinatie- en
uitnodigingsproces voor deze groep.
Imvanex ®
Vanaf mei 2022 is Imvanex® in Nederland gebruikt als post-expositieprofylaxe na hoog- en
matigrisico-blootstelling aan een persoon met monkeypox. Imvanex® is kortdurend off-label
gebruikt tot het vaccin op 22 juli 2022 in de EU geregistreerd werd voor de indicatie monkeypox.
Imvanex® wordt ook aangeboden als preventieve vaccinatie. Zie voor meer informatie de
uitvoeringsrichtlijn Monkeypoxvaccinatie van het RIVM.
In deze uitvoeringsrichtlijn staat ook het doseringsadvies beschreven (1 of 2 vaccinaties).
Iedereen die MPX heeft doorgemaakt hoeft niet meer gevaccineerd te worden.

Route diagnostiek
Diagnostiek bij de GGD
In de regio Amsterdam-Amstelland vindt afname voor MPX diagnostiek (alleen MPX) voor de eerste
lijn op dit moment fysiek plaats bij de GGD. Dit gaat op afspraak via de afdeling algemene
infectieziekten. Vanwege de A- status (melden bij vermoeden van MPX) dient u zelf hiervoor een
patiënt aan te melden.
Telefonisch: Dit kan 7 dagen per week tussen 9-17 uur via telefoonnummer 020-5555 337. Voor
zwangeren en kinderen vindt de diagnostiek plaats bij het AUMC (locatie AMC).
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Via email (nieuw)
We merken dat in veel gevallen triage niet echt nodig is omdat het bijvoorbeeld duidelijk om een
verdenking van MPX gaat. Ook de telefoonlijn is soms overbelast waardoor de huisarts te lang in de
wacht staat. Aanmelding door de huisarts blijft echter noodzakelijk vanwege het feit dat het een
meldingsplichtige infectieziekte betreft uit groep A.
Helaas is het om logistieke reden (nog) niet mogelijk om de aanmelding via ZorgDomein te doen.
Om die reden hebben we een template gemaakt in outlook of excel (zie bijlagen) waarin de
gegevens van de patiënt en de huisarts gezet kunnen worden. De gegevens worden uiteraard
vertrouwelijk behandeld en het mailadres is een veilig (zorg)emailadres. De uitslag volgt dan via
ZorgMail /Edifact.
De patiënt wordt door ons gebeld voor een afspraak. Let op: via deze route wordt er alleen op
MPX getest en niet op SOA en is uitsluitend bedoeld als het mannen betreft > 18 jaar die
voldoen aan de casusdefinitie van MPX.
Het telefoonnummer 020-5555 337 blijft uiteraard beschikbaar indien er wel intercollegiaal overleg
nodig is.
Overige routes
• Mannen, transgender personen en sekswerkers die online een afspraak maken voor soa
diagnostiek bij het centrum seksuele gezondheid (CSG) worden getrieerd op de aanwezigheid
van proctitisklachten en/of huidafwijkingen, inclusief blaasjes en wondjes en zo nodig wordt
MPX diagnostiek ingezet alsmede soadiagnostiek. Aanmelding voor soadiagnostiek gaat online
• Het is ook mogelijk om als huisarts zelf MPX diagnostiek af te nemen en in te sturen. Op de
website van de NHG staat een nieuwsbericht van d.d. 22 juli 2022 met instructies. Deze
diagnostiek graag dezelfde dag, tijdens kantoortijden, afleveren bij het Streeklaboratorium van
de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 100). Indien u vragen heeft over het zelf afnemen
van MPX diagnostiek of andere bepalingen in de differentiaal diagnose, dan kunt u contact
opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Intercollegiaal contact
•

•

Op werkdagen (ma-zo tussen 9:00-17:00 uur) kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene
Infectieziekten van GGD Amsterdam, telefoonnummer 020 555 5337 voor het inplannen van een test
bij de GGD. Hier wordt alleen MPX diagnostiek ingezet.
Na 17 uur kunt u contact opnemen met dienstdoende arts infectieziektebestrijding, algemene
Infectieziekten GGD Amsterdam, tel.: 020 555 5555.
Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal overleg,
tel.: 020-5555 293.

Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de Landelijke
Huisartsenvereniging/huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen die aangegeven hebben direct de
berichten van de GGD te willen ontvangen. Mocht u op deze verzendlijst willen, stuur dan een mail
met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan infectieziekten@ggd.amsterdam.nl
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD:
ggd.amsterdam.nl/huisarts
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