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______________________________________________________________
Middels deze brief informeren we u, in aanvulling op de brieven van 21 en 22 mei, over monkeypox.
Aandachtspunten NHG (Nieuw)
•
•
•

•

Denk aan MPX met name als er sprake is van MSM, met nieuw ontstane laesies in het anogenitale
gebied.
Zie patiënten met verdenking op MPX in PBM voor druppel- en contactisolatie met handschoenen,
schort met lange mouwen, spatbril en chirurgische mondneusmasker type IIR
Laat patiënten binnen de praktijk 1.5 meter afstand houden. Vermijd zo veel als mogelijk contact
tussen patiënten met verdenking MPX en andere patiënten. Geef patiënten een chirurgische
mondneusmasker type IIR.
Monkeypox is een meldingsplichtige ziekte groep A: overleg dus laagdrempelig met de GGD.
Onderaan deze brief leest u hoe u de dienstdoende arts infectieziekten daarvoor kunt bereiken, ook
buiten kantoortijden. Indien u een opname indicatie nodig acht, neem dan direct contact op met de
dienstdoende infectioloog van het AUMC (locatie AMC).

Afname monsters voor diagnostiek (Aangepast)
In de regio Amsterdam-Amstelland wordt diagnostiek op dit moment zoveel mogelijk gecentreerd
afgenomen bij de GGD en het AUMC (locatie AMC). Let op: materiaal pas opsturen na overleg met
de dienstdoende arts infectieziekten van de GGD Amsterdam.
Wilt u toch zelf diagnostiek inzetten, doe dit dan in overleg met de dienstdoende arts-microbioloog
T: 020 555 5293 (tijdens kantoortijden)
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Wat zijn de indicaties voor diagnostiek monkeypox? (Aangepast)
In de nieuwe casusdefinitie is met name de symptomatologie verder uitgewerkt en zijn de
epidemiologische criteria verduidelijkt. Hierdoor is beter in te schatten welke personen wel en niet onder
de casusdefinitie vallen. Huisartsen, artsen op een SOA-polikliniek of bij GGD’en kunnen bij twijfel over de
huidlaesies of symptomen overleggen met een tweedelijns dermatoveneroloog of internist-infectioloog
om het klinische beeld beter te kunnen duiden. Zie bijlage 1 voor uitgebreide casusdefinitie en foto’s
van huidleasies mpx.

Overleg met de GGD als u iemand verdenkt van monkeypox (Aangepast)
Vanaf zaterdag 21 mei 2022 is monkeypox aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dit
betekent dat u een verdenking van monkeypox moet melden bij de GGD.
Na uw melding aan de GGD zal de indicatie voor diagnostiek samen met u doorgenomen worden aan de
hand van vernieuwde casusdefinitie (zie bijlage 1). Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten
waarbij monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot
andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële
verwekkers in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen. In afwachting van de
diagnostiek en de uitslag blijven patiënten thuis in isolatie.

Persoonlijke bescherming van de zorgverlener (Aangepast)
Indien u vooraf geïnformeerd bent over een mogelijke verdenking monkeypox bij een patiënt die zich bij
uw praktijk/SEH presenteert, wordt geadviseerd om te werken volgens contact/druppel isolatieprotocol
(zie bijlage 2), waarbij er handschoenen, schort met lange mouwen, spatbril en chirurgische
mondneusmasker type IIR wordt gedragen en tevens zorgvuldige hygiënemaatregelen – zoals handen
wassen – te hanteren. Er geldt een quarantaine advies als achteraf blijkt dat u onbeschermd in aanraking
bent geweest met huidlaesies.

De uitslag (Nieuw)
Patiënten worden uiterlijk binnen 48 uur door de GGD geïnformeerd over de uitslag. Indien positief
krijgen zij regels over isolatie, en wordt er door de GGD contactonderzoek gestart. Er gelden
maatregelen voor hoog-matig-en laagrisicocontacten en variëren van quarantaine, het aanbieden van
vaccinatie tot passieve monitoring. Indien u als huisarts als contact aangemerkt wordt, kan u benaderd
worden in het kader van contactonderzoek. Meer informatie over vaccinatie kunt u vinden op de website
van LCI.

Telefoonlijn voor mensen met algemene vragen over monkeypox (Nieuw)
Sinds 25 mei heeft de GGD Amsterdam een speciale bellijn voor mensen met algemene vragen over
monkeypox (telefoonnummer 020 555 5337, van maandag t/m zondag bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur).
Mensen die ziekteverschijnselen hebben die kunnen passen bij monkeypox worden geadviseerd
telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
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Webinar (Nieuw)
Er is nog veel onbekend over de verspreiding van monkeypox. Dat betekent dat in korte tijd nieuwe
maatregelen elkaar opvolgen of vervangen. Wij zullen u zo goed mogelijk hierover op de hoogte houden.
Op maandag 30 mei organiseert de GGD een webinar voor huisartsen waarbij ook de mogelijkheid is om
vragen te stellen.
Datum: 30 mei
Tijd: 20:00-20:45
Link: MPX webinar
Contactgegevens
• Op werkdagen (ma-vrij tussen 8:30-17:00 uur) kunt u contact opnemen met de afdeling
Algemene Infectieziekten van GGD Amsterdam, telefoonnummer 020 555 5337.
• Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met dienstdoende arts infectieziekten, Algemene
Infectieziekten GGD Amsterdam, telefoonnummer 020 555 5555.
• Voor intercollegiaal overleg met de arts-microbioloog (tijdens kantoortijden),
Streeklaboratorium Amsterdam, telefoonnummer 020 555 5293.
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