Sittard, 21-01-2021
Betreft: vaccinatiestrategie Crisisteam Meditta Midden Limburg
Geachte huisarts,
Na de medewerkers in de acute zorg en de instellingen zullen nu als eerstvolgende de
bewoners van verpleeghuizen/ kleinschalige woonvormen en instellingen voor mensen met
een verstandelijke beperking aan de beurt zijn.
Graag informeren wij jullie over de te nemen stappen in de komende periode voor
bovenstaande patiëntencategorieën.
Let op: dit is een vooraankondiging, over de definitieve uitvraag wordt u z.s.m.
geïnformeerd.
Uitgangspunten:
1. Er is vanuit het RIVM een duidelijke "knip" geïntroduceerd betreffende de vaccinatie
van bewoners van verpleeghuizen/ kleinschalige woonvormen en instellingen voor
mensen met een verstandelijke beperking.
a. Alle bewoners/patiënten waarbij de instellingsarts ( SO of AVG)
hoofdbehandelaar is worden onder coördinatie van de instellingen
gevaccineerd met het Pfizer vaccin ( genaamd Comirnaty). Hieronder vallen
ook alle GRZ- en ELV Hoog-patiënten;
b. Alle bewoners/ patiënten waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is ( inclusief
ELV Laag) zullen in een latere fase gevaccineerd worden met het Moderna
vaccin.
2. De instellingen verzorgen voor ALLE bewoners/ patiënten de
toestemmingsverklaringen zowel voor het Pfizer alsook voor het Moderna vaccin en
verzamelen deze;
3. De toestemmingsverklaringen van de bewoners/ patiënten die onder het
hoofdbehandelaar schap vallen van de huisarts ( en dus in een later stadium met het
Moderna vaccin gevaccineerd worden), zullen fysiek overgedragen worden van de
instelling naar de huisarts ten tijde van de daadwerkelijke vaccinatie.
4. De bestelling van het Moderna vaccin zal gedaan worden door Meditta ( hiervoor
heeft Meditta inzicht nodig in het totaal aantal benodigde vaccins)

Werkwijze:
1. De instellingen zullen een overzicht maken van alle bij hen verblijvende
bewoners/patiënten die onder hoofdbehandelaar schap van de huisarts vallen;
2. De instellingen zullen PER HUISARTS een overzicht mailen naar het emailadres van
de desbetreffende huisarts/praktijk;
3. De huisarts:
a. Controleert deze lijst ( is deze compleet?) en checkt of er patiënten tussen
staan die een ( relatieve) contra-indicatie hebben.
Niet compleet? -> Neem contact op met de instelling om te checken;
Contra - indicatie? -> Registreren in HIS, contact opnemen met patiënt/
contactpersoon/ EVV-er; en noteer op de lijst relatieve contra-indicatie/
aandachtspunt ( zoals bloedverdunners, epilepsie): noteer op de lijst met
benodigde info voor vaccinerend arts

b. Mailt de aangevulde lijst ( inclusief contra indicaties), uiterlijk donderdag 28
januari 2021, door aan Meditta via corona@meditta.nl;

c. Let op: als er tussen het doorsturen van de lijst en de daadwerkelijk vaccinatie
alsnog een ( tijdelijke) contra-indicatie ontstaat ( denk bv aan doorgeschoten
INR) en geef mensen die in de tussentijd opgenomen worden/ verhuizen ook
door! Gaarne alsnog afstemmen met Meditta.

4. BIG geregistreerde medewerker van Meditta verzamelt alle lijsten van de huisartsen;
5. Meditta zorgt voor het bestellen van het aantal benodigde vaccins;

6. Meditta zorgt voor de coördinatie van de uitvoer van de vaccinatie in afstemming met
de huisartsen en de instellingen
a. Uitgangspunt hierbij is dat er per instelling de vaccinatie uitgevoerd wordt
onder supervisie van 1 gemandateerde huisarts namens alle overige
huisartsen;
b. Over de exacte uitvoer zullen we u op de hoogte brengen zodra hierover meer
bekend is.
Wij informeren u wanneer deze acties uitgezet dienen te worden.
Om het uitvoeren van de vaccinaties zo optimaal mogelijk te begeleiden vindt wekelijks
overleg plaats met de GGD, Veiligheidsregio, de VVT- en VG-instellingen.
Meditta Crisisteam Midden-Limburg

