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Update epidemie  

Sinds de bevestiging van de eerste patiënt met monkeypox (MPX) in Nederland op 20 mei, zijn bij de 

GGD Amsterdam 642 bevestigde patiënten met MPX gemeld. 

De epidemie loopt ten einde en er wordt op dit moment geen nieuwe opleving verwacht.  

 

Vaccinatiecampagne beëindigd per 1 november 

Gezien de huidige epidemiologie is de doelstelling om transmissie te verminderen door de groepen met 

het allerhoogste risico op infectie een vaccinatie aan te bieden, afdoende bereikt. Daarom wordt de 

landelijke vaccinatiecampagne per 1 november beëindigd. 

Sinds de start van de monkeypox vaccinatiecampagne  zijn er in Amsterdam ruim 11.500 vaccinaties 

gegeven (ruim 7.000 eerste prikken en 4.500 tweede prikken). In het kader van post-expositie zijn er 560 

personen beschermd. 

Half november is een Deskundigenberaad Monkeypox gepland, waar het verdere  bestrijdingsbeleid van 

MPX, waaronder het vaccinatiebeleid op de lange termijn besproken zal worden. 

 
Route diagnostiek  
Vanaf 7 november kunt u uw patiënt aanmelden voor een monkeypoxtest via de intercollegiale lijn van 

het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)-soapolikliniek, tel: 020-5555 665. Deze is tijdens 

kantooruren bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. Monkeypox diagnostiek wordt in combinatie met soa-

onderzoek gedaan.  Voor zwangeren en kinderen vindt de diagnostiek nog steeds plaats bij het A UMC 

(locatie AMC). 

 

Het is dan ook niet meer mogelijk om in het weekend iemand aan te melden voor diagnostiek 
 
Mannen die seks hebben met mannen, transgender personen en sekswerkers kunnen ook zelf online een 

afspraak maken voor soa diagnostiek bij het centrum seksuele gezondheid (CSG). Zij worden tijdens het 

consult getrieerd op de aanwezigheid van proctitisklachten en/of huidafwijkingen, inclusief blaasjes en 

wondjes en zo nodig wordt MPX diagnostiek ingezet alsmede soa-diagnostiek.  

 

 

https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-en-sense/soa-test/


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-vrij tussen 9:00-17:00 uur) kunt u contact opnemen met het Centrum Seksuele 

Gezondheid: 020- 55555 665 

Buiten kantoortijden kunt u met vragen,  die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,  contact 

opnemen met de dienstdoende arts infectieziekten tel.: 020 555 5555 (7x5). 

• Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal overleg, 

tel.: 020-5555 293. 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de 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 
 
 

Op onze website vindt u ook alle informatie: Monkeypox: informatie voor huisartsen - GGD 

Amsterdam  
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