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In dit bericht: 

• De GGD Hart voor Brabant start vaccinatie Monkeypox 

• Risicogroepen vaccinatie  

• Proces aanmelding vaccinatie 

• Informatie voor huisartsen met patiënten in hiv-PrEP-zorg 

• Waar kunnen u en uw patiënt terecht met vragen over de vaccinatie? 

De GGD Hart voor Brabant start vaccinatie Monkeypox 

Tijdens twee opeenvolgende weekenden nodigen wij risicogroepen uit voor vaccinatie:   

• 6 en 7 augustus in Den Bosch 

• 13 en 14 augustus in Tilburg 

Risicogroepen vaccinatie  

De GGD benadert in opdracht van het RIVM achtereenvolgens de volgende risicogroepen: 

• MSM1’ers / transgenders die hiv-PrEP gebruiken via het Centrum Seksuele Gezondheid 

van de GGD (CSG) 

• MSM’ers / transgenders die op de wachtlijst staan voor hiv-PrEP bij het CSG 

• MSM’ers / transgenders die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts 

• MSM’ers / transgenders die leven met hiv en hierbij een hoogrisicogedrag hebben als 

kenmerk 

• Overige hoog-risico MSM’ers / transgenders bekend bij het CSG 

• MSM-sekswerkers / transgender sekswerkers bekend bij het CSG  

 

Proces aanmelding vaccinatie 

Vanaf woensdag 27 juli benadert de GGD Hart voor Brabant de risicogroepen per SMS. Hierin 

verzoeken wij mensen om op aangegeven datum en tijd contact op te nemen met de 

GGD Hart voor Brabant en zichzelf aan te melden voor vaccinatie. Na telefonische aanmelding 

ontvangen zij een informatiebrief met gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring nemen 

zij uitgeprint en ondertekend mee naar de afspraak samen met een ID.  

  

 
1 MSM: Mannen die Seks hebben met Mannen 
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Informatie voor huisartsen met patiënten in hiv-PrEP-zorg 

Heeft u patiënten die hiv-PrEP zorg van u ontvangen? Zij komen in aanmerking voor vaccinatie 

tegen Monkeypox via de GGD. U kunt patiënt(en) met hun toestemming bij ons aanmelden: 

• Mail naar seksuelegezondheid@ggdhvb.nl (beveiligde mailomgeving) 

o Naam 

o Geboortedatum 

o BSN nummer 

o Telefoonnummer 

Wij zullen dan contact opnemen met uw patiënt om dit op te volgen. Patiënten kunnen zich niet 

zelf aanmelden voor vaccinatie. 

Waar kunnen u en uw patiënt terecht met vragen over de vaccinatie? 

Vanaf vrijdag 29 juli zal er een landelijke telefoonlijn gelanceerd worden. Op werkdagen van 

8.30 uur en 17.00 uur kunnen u en uw patiënt hier terecht voor vragen met betrekking tot de 

vaccinatie. Zie hieronder voor het telefoonnummer. 

Meer informatie 

Voor professionals:  

• Monkeypox: update 22 juli | NHG 

• Monkeypox (apenpokken) | LCI richtlijnen (rivm.nl) (ook voor informatie over 

diagnostiek) 

Publieksinformatie:   

• Monkeypox (apenpokken) | RIVM  

• Antwoord op je vragen over monkeypox (apenpokken) | Soa Aids Nederland  

• Apenpokken | Thuisarts.nl 

Overige informatie op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur 

Team Seksuele gezondheid (intercollegiaal overleg)   088 368 7779 

Landelijk informatienummer Monkeypox   088 767 4020 (vanaf 29 juli) 

 

In verband met de Monkeypox vaccinatie campagne is onze afdeling de komende twee weken 

minder bereikbaar dan normaal.  

Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenkring en 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 Infectieziektenbericht Huisartsen aan communicatie@ggdhvb.nl 
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https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken
https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken
https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/monkeypox-apenpokken
https://www.thuisarts.nl/apenpokken
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