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De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de 
gezondheid van de inwoners van Amsterdam en 
Amstellandgemeentes. Hiervoor zijn een zevental 
wettelijke kerntaken vastgesteld. Naast deze wettelijke 
taken zorgt GGD Amsterdam onder andere ook voor de 
inschatting en afhandeling van risicovolle accidenten 
voor burgers en zorgmedewerkers waarbij er een 
risico is op hepatitis B, C en hiv. De afdeling verstrekt 
post-expositie profylaxe bij rabiësaccidenten en 
geeft voorlichting aan burgers en professionals over 
infectieziekten.

Kerntaken van de infectieziekte 
bestrijding:
1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen  

van verdere verspreiding
2. Surveillance
3. Beleidsadvisering 
4. Preventieactiviteiten
5. Netwerk en regie
6. Voorbereiding op grootschalige   

infectieziekte-uitbraken 
7. Kennis en onderzoek 
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In totaal zijn er 394 meldingen 
afgehandeld. Het aantal meldings-
plichtige infectieziekten in 2020 
en 2021 is sterk gedaald ten 
opzichte van 2019 (pre-Covid). 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met 

de coronamaatregelen, zoals afstand 
houden, handen wassen en minder 
reizen. 

De grootste daling is te zien in het 
aantal kinkhoest meldingen. In 

2019 kregen we 318 meldingen van 
kinkhoest en de laatste melding was 
in juni 2020. Daarnaast hebben we in 
2021 geen meldingen gehad van bof 
(in 2019 nog 22 meldingen en in 2020 
18 meldingen).

Wijzigingen meldingsplicht 
Vanaf 1 april 2021 is een meldingsplicht ingesteld voor 
invasieve pneumokokkenziekte voor mensen van 60 
jaar of ouder (naast de al bestaande meldplicht voor 
pneumokokkeninfectie bij kinderen geboren vanaf 
2006). 

Het doel hiervan is om  vaccineffectiviteit te monitoren 
van het pneumokokken vaccinatieprogramma voor 
ouderen dat startte in het najaar van 2020. 
Bij patiënten ouder dan 60 jaar vraagt de GGD hiervoor 
naar het ziektebeloop en de vaccinatiestatus.
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Artikel 26 meldingen 2021
Hoofden van instellingen waar kwetsbare groepen 
verblijven of samen komen, melden op grond van 
artikel 26  van de Wet Publieke Gezondheid een 
ongewoon aantal zieken bij de GGD.
In 2021 werden 250 meldingen gedaan in het kader 

van artikel 26. Van deze meldingen ging het in 72 
gevallen om maag-darmproblemen. Hiervan werd er bij 
12 instellingen het norovirus gediagnosticeerd en bij 13 
instellingen het rotavirus. Bij de overige instellingen is 
geen diagnostiek ingezet.

Reizigersspreekuur 
De afdeling Reizigersadvisering 
hield in 2021 9.223 consulten 
(in 2019 waren dit nog 30.000 
consulten) Top 5 gegeven 

vaccinaties:
1. DTP (2507)
2. Rabiës (1975)
3. Gele koorts (1858)
4. Hep A (1597) 
5. Heb B  (1094)

Top 5 
bestemmingen:
1. Ghana
2. Mexico 
3. Tanzania
4. Kenia
5. Costa Rica

Reisgerelateerde ziekten:

Er is in 2021 een zeer sterke afname in reisgerelateerde 
ziekten die gemeld zijn bij de GGD. Ook post-expositie 
rabiës consulten namen sterk af. Dit alles had te maken 
met de coronamaatregelen en de afname in reisverkeer 
over de hele wereld. 

2019

2020

2021

0

50

100

150

200

250

Hepatitis A

9

3

33

95

46

55

95

2

11

17

15

33

10

7

2

17

7

19

229

63

40

Shigella Buiktyfus Legionella Leptospirose Malaria Rabiës

2019

2020

2021

0

50

100

150

200

250

Hepatitis A

9

3

33

95

46

55

95

2

11

17

15

33

10

7

2

17

7

19

229

63

40

Shigella Buiktyfus Legionella Leptospirose Malaria Rabiës

Rabiës post-expositie profylaxe wordt 
gegeven aan mensen die mogelijk 
risico hebben gelopen op rabiës, 
door bijvoorbeeld contact met een 
vleermuis, hond, kat of ander zoogdier 
in een land waar rabiës voorkomt. 
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Corona

Ook in 2021 is er hard gewerkt  
om COVID-19 te bestrijden.

Vaccinatiegraad Amsterdam-
Amstelland:

79,4% 

Totaal aantal mensen getest in 
teststraten in Amsterdam in 2021: 

1.053.681 
Totaal aantal positieve meldingen 
voor corona bij de GGD in 2021:

139.064 

Hepatitis B 
vaccinatieprogramma 
voor risicogroepen

In dit landelijk vaccinatieprogramma 
worden sekswerkers en mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) 
 gratis gevaccineerd tegen hepatitis B.
In 2021 hebben in onze regio 580 
MSM en 183 sekswerkers een eerste 
hepatitis B vaccinatie gehad. Deze 
vaccinaties worden zowel bij de GGD 
als op externe locaties gegeven. Dit 
is licht toegenomen in vergelijking 
met 2020 maar weer veel minder dan 
pre-covid; zo waren er in 2020 en 
2021 geen outreachactiviteiten in het 
uitgaanscircuit van Amsterdam.
De afdeling infectieziekten heeft elke 
donderdagavond tussen 17-19:30 uur 
spreekuur waar de doelgroep zonder 
afspraak terecht kan.

Wat brengt 2022?

Pilot spreekuur scabiës voor 
studenten
Het aantal meldingen van scabiës 
onder studenten loopt op. Om de 
bestrijding te bevorderen wordt 
er gestart met een spreekuur 
speciaal voor studenten.

MUIZ
In 2022 sluit GGD Amsterdam zich 
aan bij MUIZ: Meldpunt Uitbraken 
Infectieziekten & BRMO. Met 
de webapplicatie MUIZ hebben 
zorginstellingen en GGD-en zicht 
op uitbraken in de regio.

Vaccinaties op Maat
In 2022 gaat de GGD Amsterdam 
starten met vaccinaties op maat, 
waarbij vaccinaties worden 
aangeboden die buiten het RVP 
vallen. Er wordt gestart met het 
aanbieden van vaccinaties tegen 

	■ Herpes Zoster

	■ HPV

	■ Rotavirus

Meer informatie over vaccinaties 
op maat staat op de website van 
de GGD.
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