Raadsinformatiebrief
Update vaccineren en testen in de regio Brabant-Zuidoost (BZO)
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot
vaccineren, testen en traceren in de regio Brabant-Zuidoost. Dit in navolging op de vorige brief waarin
wij u informeerden over het verhogen van de vaccinatiegraad in onze regio. Inmiddels zijn we in een
andere fase aangekomen. Hierin staat o.a. het versneld geven van de boostervaccinatie centraal. We
nemen u mee in de landelijke strategie en zetten uiteen wat dit betekent voor de regio BrabantZuidoost.
Doel werkzaamheden GGD
Het hoofddoel voor de GGD is het zicht houden op, en inzicht krijgen in, de verspreiding van het
coronavirus. Dit doen we bij de GGD door:
- besmettingen vast te stellen (risicogericht testen, testen bij klachten)
- Virusvarianten opsporen (kiemsurveillance)
- Verspreiding voorkomen (bron- en contactonderzoek, clusteronderzoek, vaccineren)

Vaccineren
Landelijke strategie: versneld boosteren
Nederland is gestart met de boostervaccinatie. Inmiddels is het versneld verzorgen van een
boostervaccinatie een historische opdracht geworden. Meer hierover in het nieuwsbericht van GGD
GHOR Nederland: GGD'en staan voor historische vaccinatie-opdracht - GGD GHOR Nederland en het
bericht op de GGD BZO website Alleen samen kunnen we de boosterprik versnellen - GGD BrabantZuidoost (ggdbzo.nl)
Vaccinatiecapaciteit in BZO
Een historische opgave. Dat is duidelijk. GGD BZO is momenteel de laatste puntjes op i aan het zetten
en is er klaar voor om haar bijdrage te leveren.
GGD BZO heeft afgeleid van de landelijke opdracht, de opdracht om 56.000 vaccinaties per week te
zetten. Dit komt neer op 8000 prikken per dag. Dit aantal kunnen we realiseren met onze 2 bestaande
locaties. Hiervoor breiden we de priklijnen uit (van 22 naar 26 in totaal) en zijn we een uur langer
geopend. Met deze aanpassingen gaat het lukken om 8000 prikken per dag te zetten.
In onze regio zijn er twee locaties tot onze beschikking;
Beide vaccinatielocaties zijn 7 dagen in de week geopend, ook gedurende de feestdagen.

•

XXL1 Vaccinatielocatie aan de Haverdijk 11 in Helmond
- 1,2,3e2 vaccinatie beschikbaar op vrije inloop en op afspraak
- Booster alleen op afspraak
- Kinderen van 5- 12 met medische indicatie worden in Helmond op een aparte priklijn
gevaccineerd.

•

Vaccinatielocatie Beursgebouw, Lardinoisstraat 8 in Eindhoven.
1,2,3e vaccinatie en booster alleen op afspraak

Beide locaties zijn goed bereikbaar. Helmond is bij uitstek geschikt voor mensen die met de auto naar
de locatie komen en mensen die slechter ter been zijn. Deze kunnen voor de deur uitstappen.
Het Beursgebouw is goed bereikbaar met OV, fiets, lopend en per auto. Parkeren kan in de
naastgelegen parkeergarages. Op Corona vaccinatielocatie Eindhoven - GGD Brabant-Zuidoost
(ggdbzo.nl) staat duidelijk uitgelegd waar inwoners terecht kunnen. Daarnaast is er ter plekke
duidelijke bewegwijzering en zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.
Fijnmazig vaccineren
Niet-mobiele thuiswonende 60+ en bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst
-

GGD BZO vaccineert niet-mobiele thuiswonende 60+ en bewoners van zorginstellingen zonder
medische dienst. Hiervoor worden mobiele teams ingericht. GGD BZO is inmiddels gestart met het
vaccineren van deze groep met behulp van mobiele teams.

-

Zorginstellingen zonder medische dienst melden zich hier voor aan via www.vaccinatieinstellingen.nl. Daarna wordt door GGD BZO een planning gemaakt en wordt er per zorginstelling
afgesproken wanneer er gestart wordt.

Booster zorgmedewerkers
-

Ook vaccineert GGD BZO medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning die contact
hebben met patiënten en cliënten. Hierbij geldt overigens wel dat de zorg zelf prikt waar mogelijk,
de GGD ondersteunt waar dat mogelijk en nodig is. Inmiddels hebben verschillende
zorginstellingen gebruik gemaakt van onze vaccinatielocatie in Helmond en/of via GGD BZO
vaccins ontvangen. De logistiek hebben wij in nauwe samenwerking met de instellingen en de
GHOR gerealiseerd.
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Vaccinatielocaties met meer dan 12 priklijnen
3e vaccinatie is bedoeld voor mensen met immuunstoornissen, deze vaccinatie is noodzakelijk om de bescherming
voor deze groep mensen op peil te krijgen. Dit is op uitnodiging van de medisch specialist.
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Dak,- en thuislozen vaccinaties
GGD BZO overlegt met de betrokken instanties hoe zij kan ondersteunen in het vaccineren van deze
doelgroep. Aanvullend op de samenwerking die er in mei dit jaar is geweest.

Testen
Landelijke strategie
Vanuit het ministerie van VWS hebben GGD’en de opdracht gekregen om landelijk een testcapaciteit
van 85.000 testen per dag te realiseren.
Het algehele testbeleid wordt bepaald door het ministerie van VWS. De actuele regels zijn te vinden op
Testbeleid corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Testcapaciteit in BZO
We hebben in BZO drie testlocaties tot onze beschikking; Eindhoven, Helmond en Eersel. In totaal
kunnen hier per 10 december maximaal 5.000 testen per dag afgenomen worden. Daarmee voldoet
GGD BZO ruim aan de regionale bijdrage die zij moet leveren om in totaal 85.000 testen per dag
landelijk te realiseren. Inmiddels zijn alle drie de locaties winterklaar gemaakt zodat er indien zich
winterse omstandigheden voordoen, de continuïteit gewaarborgd is.
Bron- en contactonderzoek (BCO)
Momenteel wordt het BCO uitgevoerd in fase 5c. Door het hoge aantal besmettingen (de afgelopen
week waren dat gemiddeld 800 besmettingen per dag) is het niet mogelijk om iedereen te bellen en
uitgebreid bron- en contactonderzoek te doen. In deze fase is het van belang dat inwoners zo snel
mogelijk op de hoogte gesteld worden van hun positieve uitslag. Omdat ze daarmee zich snel aan de
geldende gedragsmaatregelen kunnen houden. GGD BZO informeert hen door middel van een mail.
Daarnaast belt GGD BZO jongeren onder de 17, ouderen boven de 60 en inwoners die hun uitslag nog
niet digitaal hebben gezien.
Voor inzicht op besmettingen op scholen en in VVT instellingen is GGD BZO momenteel afhankelijk van
de meldingen die beide bij GGD BZO doen. Op basis van de meldingen heeft GGD BZO contact met de
scholen en instellingen en levert maatwerkadvies.

Continu verbeteren; slimmer werken
Ondertussen wordt er zowel landelijk als regionaal gewerkt om de test- en vaccinatieprocessen te
verbeteren zodat er een soepele doorstroming is. Hierbij valt te denken aan het opschalen van
personeel bij het landelijk callcenter, het verbeteren van het digitale portaal, tot aan het verminderen
van administratieve handelingen, betere looproutes etc. Aan de andere kant wordt ook onderzocht hoe
techniek GGD’en kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het bron en contactonderzoek. Onder andere door
GGD Contact. En steunt /faciliteert GGD BZO innovaties zoals de VAXXtractor.
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Personeel
Op dit moment werft GGD BZO voornamelijk oud-medewerkers die terugkomen, via uitzendbureaus en
via social media. Daarnaast zijn er twee landelijke initiatieven; www.ggdreservisten.nl en Defensie
wordt ingezet. Inmiddels hebben 550 geïnteresseerden aangemeld. Al deze aanmeldingen worden
beoordeeld en beantwoord. We doen dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, daarom kan een
antwoord iets langer duren. Als GGD BZO willen we de kwaliteit van het proces waarborgen. De
versnelling maakt wel dat we als GGD BZO met een brede blik naar de aanmeldingen kijken.
GGD BZO is momenteel de laatste plekken in aan het vullen die nodig zijn om de personeelsplanning
sluitend te krijgen. GGD BZO is er klaar voor.
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