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Hoi collega's,

Dit zie ik via de WASS binnenkomen. Ik heb geen idee wie er vanuit GGD Amsterdam aan tafel zit bij dit overleg.

Maardebijlagemoetblijkbaaringestuurdwordennaa'-

@ Collega's GGD Amsterdam: er vindt nog steeds geen communicatielijn plaats vanuit GGD Amsterdam naar de
regio over stukken die via communicatielijnen worden doorgestuurd naar GGD Amsterdam en voor de regio van

belang zijn,
Met vriendelijke groet,

W%

Lc*lr uíïl Ssksrr*e{ Sewetd

Flevola.nd

tierbinden doen we sarnárl

elderlandzu id

Van

Verzonden: dinsda

uli2o22 77:44

;soaa

Y

m.nl

Onderwerp: MPX info vanuit
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Ha collega's,
Een groot deel van jullie was zojuist aangesloten bij het overleg met LCCB. Hieronder mijn aantekeningen. Verder
ben ik erg benieuwd of jullie gebruik gaan maken van het landelijke registratiesysteem of inmiddels zelf iets hebben
georga niseerd.

Hebben jullie nog vragen nav het landelijke registratiesysteem die vanochtend niet z'rjn besproken? Persoonlijk is mij
nog niet helemaal duidelijk of zaterdag nu ook al de agendamodule in gebruik genomen kan worden, Verder is me
weten of
nog niet duidelijk hoe de gegevens worden afgeschermd van onbevoegden. En tot slot wit it<
er een alternatieve manier van gegevens doorsturen blijft als je geen gebruik gaat maken van lMPex. lk zal deze
vragen sowieso uitzetten, maar als jullie nog meer vragen hebben, dan hoor ik die graag en neem ik dat mee.
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Woensdagmiddag volgen praktische info en ervaringen vanuit Amsterdam en Den Haag
Vaccin is niet meer Off Label
Met Amsterdam is een route voor samenwerking met huisartsen en hiv-poli bedacht. Deze wordt later
gedeeld.
Voorstel dat alle GGD'en aansluiten bij dit overleg ipv alleen de coordinerende CSG's
Er zijn nog geen afspraken hoe om te gaan met regio overstijgende vaccinaties, volgt nog.
Excel regio plan per GGD. Zie bijlage. vandaag
startdata zijn belangrijk
Er moet op maandagen besteld worden. Het is dan op vrijdagen binnen.
Er is toch een landelijk registratiesysteem in wording:
Flexibel registratie systeem conform CoronlT. Soort kopie van CoronlT -> lMPex
Focus op registratie en niet op afspraken maken
Nog geen automatische koppelingen naar andere systemen. Wordt wel naar een makkelijke export
naar RIVM gewerkt. Nog niet duidelijk hoe.
Morgenochtend (21/7) lestomgeving klaar. Vrijdag productie-omgeving af. Zaterdag oplevering. Dan
kun Je nog nlet dlrect ultnodigen. Denk aan toebedelen van rollen etc.
Er is nu vooralgefocust op een Registratie systeem en niet op een afsprakensysteem. Dat komt er
wel. Het werd met niet duidelijk of dat zaterdag dan ook al af is.
Je kunt lijsten met gegevens van cliënten in 1x importeren in systeem. Dan inplannen inclusief
afspra a kbevestiging.
Ook handmatig inplannen kan.
Vergt wel meer registratiewerk op locatie zoals gezondheidsverklaring en toestemming voor delen
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van gegevens.
Tot slot komt er ook een landelijk informatienummer:
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Tot zover
Groeten,
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Onderwerp: Regionaal MPX overleg
Beste collega's,

Hierbij de agenda voor het regionale MPX overleg morgen. We hebben een uur en best een grote groep, dus gelieve
per GGD al vast voor te bereiden welke vragen er spelen en wat je graag wih afstemmen met de rest van de
regio/welke informatie je wil ophalen.
Evt aanvullende agendapunten in de ochtend alvast mailen, zodat ik die kan toevoegen aan de agenda.
Groeten en tot morgen,

GGD Gelderland-Zuid

Ge[deila.nd-Iuid

:::ilffiil:::*-*"*Aan tleze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De GGD Flevoland sluit iedêÍe aansprakell.lkheíd uit die voorlvloeit utl de elektronische
verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht {en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde{n). U wordt verzoclrt de
afzender te inlormeren en het bericht te verwijderen, indien u dit bericht bi| vergissing heht ontvangen. U mag het bericht niet openbaar maken oÍ
op enige wijze verspreiden of verrnenigvuldígen, irrdien u niêt de geadresseerde bent noch e€n geautoriseerde nedewerker die kennis mag nemetl
van berichten voor de geadresseerde.
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