
 
 

INFORMATIEBRIEF MONKEYPOX VACCINATIE 
UITNODIGEN  
 
 
Met deze brief wil het team Infectieziektebestrijding van GGD West-Brabant (GGD WB) u 
van informatie voorzien over de monkeypox. 
 
In dit bericht: 

• Risicogroepen vaccinatie 
• Proces aanmelding vaccinatie patiënten in hiv-PrEP-zorg 
• Waar kunnen u en uw patiënten terecht met vragen over de vaccinatie? 

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

• MSM’ers1/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 
• Overig hoog-risico MSM’ers/transgenders bekend bij het CSG 
• MSM-sekswerkers/transgenders sekswerkers bekend bij het CSG 

 
Aanmeldproces voor huisartsen met patiënten in hiv-PrEP-zorg 
Heeft u patiënten die hiv-PrEP-zorg van u ontvangen? Zij komen ook in aanmerking voor vaccinatie 
tegen Monkeypox via de GGD. Hieronder staat hoe u hen kunt aanmelden voor deze vaccinatie. 
 
Namens het RIVM horen wij graag van u hoeveel patiënten bij u hiv-PrEP zorg hebben ontvangen 
door te mailen naar monkeypox@ggdwestbrabant.nl. U ontvangt hierna van ons uitnodigingsbrieven 
voor de Monkeypox-vaccinatie. Als u deze aan uw patiënten toestuurt, kunnen zij contact opnemen 
met de GGD West-Brabant om een afspraak te maken voor het krijgen van de vaccinatie. Let op: elke 
brief heeft een unieke code die maar één keer gebruikt kan worden, dus per patiënt krijgt u één 
brief. Aan de hand van de code controleren wij of de persoon die zich bij ons meldt een officiële 
uitnodiging heeft. 
 
In verband met privacy wetgeving kunnen wij de patiënten niet namens u uitnodigen, tenzij u 
nadrukkelijk toestemming heeft gekregen van de patiënt dat u zijn gegevens met ons mag delen in 
het kader van de vaccinatiecampagne. Heeft u deze toestemming, dan kunt u ons de (adres)gegevens 
toesturen en nodigen wij de patiënten uit. 

 
1 MSM: Mannen die Seks hebben met Mannen 

mailto:monkeypox@ggdwestbrabant.nl


 

 
Waar kunnen u en uw patiënten terecht met vragen over de vaccinatie? 
Heeft u vragen over de vaccinatie tegen monkeypox? Bel op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur 
naar het landelijk informatienummer voor huisartsen en patiënten in PrEP-zorg: 088 767 4020. Heeft 
u vragen over de praktische uitvoering in onze regio? Dan belt u naar 088 639 2797. 
 
Meer informatie 
 
Voor professionals 

• https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken  
• https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypoxvaccinatie 
• https://www.nhg.org/actueel/nieuws/monkeypox-update-21-juli-2022  

 
Publieksinformatie 

• https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken  
• https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/monkeypox-apenpokken  
• https://www.thuisarts.nl/apenpokken  

 
Overige informatie of vragen op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur 
Team Seksuele Gezondheid (intercollegiaal overleg)    085 078 5940 
Team Infectieziektebestrijding (intercollegiaal overleg diagnostiek) 088 639 2894   
Landelijk informatienummer Monkeypox    088 767 4020 
GGD West-Brabant Monkeypox informatielijn    088 639 2797 
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