Onderwerp
Bijlagen:

FW: MPX vaccinatie

Patientinformatie lmvanex.pdf; Bijlage uitnodigingsbrief 'Uw gegevens en het
RIVM'.pdf; Uitnodigingsbrief alias.docx; Uitnodigingsbrief standaard.docx;
Gezondheidsverklaring.pdf; lnformed Consent lmvanex.pdf

Van:

Verzonden:

li2O22O8:37

Aan:

Onderwerp: FW: MPX vaccinatie

Van:

Verzonden: donderda

2L uli2o22 L6:OO

Aan:

Onderwerp: RE: MPX vaccinatie
Bij deze ook nog de bijlagen. Deze heb ik net ook opgevraagd.
Met vriendelíjke groet,
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Van

Verzonden: donderda

uli2122 75:35

Onderwerp: FW: MPX vaccinatie
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Van

Verzonden: dond

Onderwerp:

M PX

uli2O22 77:55

vaccinatie

Beste allen
Een korte update over MPX vaccinatie

-

niet eerder gelukt te sturen.

De uitvoeringsrichtlijn staat sinds gisteren avond online .en naar de ASG coordinatoren gestuurd

Uitvoeringsrichtlijn

De LCI heeft in samenwerking met GGD, WASS, SOA AIDS NL en NVHB de afgelopen weken gewerkt
aan randvoorwaardelijke zaken voor de campagne, onder andere aan de Uitvoeringsrichtlijn
monkeypox vaccinatie. Vandaag heeft de LCI deze richtlijn gepubliceerd. Deze is te vinden op:
Monkeypoxvaccinatie I LCI richtlijnen (rivm.nl). Op deze plek is ook de werkinstructie voortoediening
van het vaccin gepubliceerd.
Morgen middag is er een meeting waarvoor de ASG coërdinatoren uitgenodigd zijn door het RIVM. (zie kopie mail

onderin- zonder bijlages)
Coordinerende regio's kunnen kiezen wie ze mee kunnen nemen naar het overleg. > dus als je nog geen contact hebt
met je regio coordinator doe het.
estuurd worden.
Vragen vooraf kunnen naar Van: LCI Lll@rivm.nl met vermeldin
Verder wordt straks landelijk een lijst ter beschikking gesteld met patientlD nummers uit SOAP die indicatie voor
uitnodiging hebben. meer morgen.
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VERZOEK
Als je op vakantie bent de komende weken stuur een naam van een vervanger die de WASS mails moet krijgen.
Zelf wordt ik vanaf maandag vervangen door
Zij is nu afwezig duJ ik zal de landelijke overleggen iót en met
morgen aanwezig zijn en nog terugkoppeling geven aan haar jullie.

f

Met vriendelijke groet,

-xil

tnaandag lm vrijdag Coronaorganisatie GGD RR 1 GGD GHOR Nl.. / en GGD ieani seksLiele gezondheicÍ.

Beste CSG-coórdinator,

Zoals je weet heeft de minister op 7 juli besloten om hoogrisicogroepen preventief te laten vaccineren
tegen monkeypox.
Via verschillende kanalen hebben wij jullie hier over ingelicht en hebben we met jullie afgestemd. In
diverse CSG-regio's is men al bezig met de nodige voorbereidingen voor de start van de campagne,
Voor de organisatie hiervan kan gebruik gemaakt worden van de corona-organisatie binnen je eigen
GGD, VWS heeft hiervoor recentelijk de meerkostenregeling corona uitgebreid.

Uitvoeringsrichtlijn
De LCI heeft in samenwerking met GGD, WASS, SOA AIDS NL en NVHB de afgelopen weken gewerkt
aan randvoorwaardelijke zaken voor de campagne, onder andere aan de Uitvoeringsrichtlijn
monkeypox vaccinatie. Vandaag heeft de LCI deze richtlijn gepubliceerd. Deze is te vinden op:
lYonkevpoxvaccinatie I LCI richtliinen (rivm.nl), Op deze plek is ook de werkinstructie voortoediening
van het vaccin gepubliceerd,

Ondersteunende documenten
In bijlage sturen wij je een aantal documenten die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering.
Uitnodigi_nosbrief en bijlage'uw gegevens en het RIVM'
Er zijn twee versies. Hierbij een aantal belangrijke punten:
- De standaard uitnodigingsbrief
- De alias uitnodigingsbrief, bedoeld voor deelnemers die onder een alias geregistreerd staan
- Belangrijk: de alinea'eerder geregistreerd onder een andere naam'is een voorzet vanuit ons

-

Graag controleren of deze inhoud ook bij jullie mogelijk en te waarborgen is.
De brieven zijn qua inhoud een concept vanuit het RIVM, jullie kunnen daarop de benodigde
aanvullingen/aanpassingen op maken mits de opzet en kern van de brief behouden blijft.
Bij de brief hoort de bijlage'uw gegevens en het RIVM', deze dient gezamenlijk met de
uitnodigingsbrief verzonden te worden.

Informed consent
In het informed consent formulier wordt twee maal consent gevraagd. Allereerst voor vaccinatie. Dit is
belangrijk omdat het vaccin niet geregistreerd is voor monkeypox en het daarom een off-label
vaccinatie betreft. Ook wordt in het informed consent formulier aandacht besteed aan het feit dat we
nog niet goed weten hoe goed het vaccin werkt tegen monkeypox en dat men ook na vaccinatie aleft
moet zijn op klachten en de leefregels dient te volgen. Het is van belang dat men op de
vaccinatielocatie een toelichting kan geven.
Ten tweede wordt er toestemming gegeven voor het delen van data met het RIVM ten behoeve van
monitoring en evaluatie. De bijlage bij de uitnodigingsbrief 'Uw Eegevens en het RIVM! gaat nader in
op de wijze waarop het RIVM met gegevens omgaat
3

Patiënti nformatie Imvanex

De informatie over het vaccin dient te worden aangeboden op de vaccinatielocatie en geeft de
belangrijkste informatie over het vaccin.

Registratie

Het aanleveren van gegevens over vaccinatie aan het RIVM is van groot belang onder meer voorde
monitoring en evaluatie van de campagne en de effectiviteit van het vaccin.
Op dit moment zijn wij bezig de applicatie Osiris hiervoor in te richten, In de komende dagen zullen we
je nader informeren over de wijze waarop deze gegevens aan het RIVM kunnen worden aangeleverd.
Uiteraard dient de GGD zelf ook de verstrekking van het vaccin te registreren in een eigen

patiëntendossier,

Vragen?
De uitvoeringsrichtlijn en ondersteunende documenten zijn in korte tijd met medewerking van velen
tot stand gekomen. Uiteraard horen wij graag waar er de mogelijkheid is voor verbetering.
Aankomende vrijdag praten wij graag met jullie bij over de voorbereidingen. Mocht je eerder vragen
hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.
Namens het LCI,

Virldt u deze infornralie onduldelijk? Wij gevsfi graag ëen lclelichfing.
Cee.í hei Coor aan de áízender \r'ranneer deee e-r."ri:il niel vcor u i; í:n vervyjjder.iit bériohi.

--- DtscLAtf'iER --*
Àan deze a-mail kunnen geen rechien vrorden orrtleend. De GGD Flevoiantl gluit ieilere aansprakelijkheid uit die voorivloe;i uit rJe elektronisdre
verzending van dit bericht. De iniroud van dil e-maiibeí;chl {en de bijlagen) is tritíiluitend besiemd vocl de geadresseÊríje{t1}. U rvordt vtlízocht Ce

van bericlrten voor de geadresseerde.

--- DlsclAltulËR

-*
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