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Uw brief

Geachte heer van Dijk, Bijlage (n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezondheidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de crisisbeheersing en
Infectieziekten

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid

mw. drs. O.F. Scheidel
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Uw brief

Geachte heer Klaassen, Bijlage (n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezond heidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de Crisisbeheersing en
Infectieziekten

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de S coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de direct ur Publieke Gezondheid,

mw. drs. O.F. Scheidel
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Ministerie van Volksgezondheid,
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Geachte mevrouw van Esch, Bijlage (n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezondheidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inciusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt
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Uw brief
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de crisisbeheersing en
Infectieziekten

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

mw. drs. OF. Scheidel
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Uw brief

Geachte mevrouw Rigter, Bijlage ( n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezondheidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de crisisbeheersing en
Infectieziekten

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

mw. drs. O.F. Scheidel
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Uw brief

Geachte mevrouw Baas, Bijlage(n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezondheidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

GGD Rotterdam-Rijnmond
T.a.v. mevr. S. Baas
Postbus 70032
3000 LP ROTTERDAM

Datum 29MAART2019
Betreft Brief aan GGD-en motie en implementatie PrEP
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de Cnsbeheereng en

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

6ZEE

mw. drs. OF. Scheidel
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Uw brief

Geachte mevrouw Manshanden, Bijlage(n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezond heidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

GGD Amsterdam
T.a.v. mevr. J. Manshanden
Postbus 2200
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Pubheke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de
ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

mw. drs. OF. Scheidel
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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag
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Uw brief

Geachte heer Rietveld, Bijlage ( n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezond heidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inciusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt

Correspondentie uitsluitend
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deze brief.
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de en

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk
informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

mw. drs. OF. Scheidel
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
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Ken merk
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Uw brief

Geachte mevrouw Pieters, Bijlage(n)

Zoals u weet heeft de minister voor Medische Zorg en Sport vorig jaar besloten
het advies van de Gezond heidsraad over te nemen en PrEP te vergoeden voor een
hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Andere hoog
risicogroepen zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv
endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter
beoordeling van de arts. Vanuit het ministerie van VWS, alsook het RIVM zijn alle
werkzaamheden erop gericht om in de zomer te starten met de medische
begeleiding en het verstrekken van PrEP.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt
verzocht de 8 coördinerende GGD-en te vragen aan te vangen met de begeleiding
van de huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de start van het programma
in de zomer van 2019. Het RIVM heeft informeel reeds gevraagd of uw GGD-regio
hiertoe bereid is. Met deze brief wil ik dit verzoek formaliseren en u tevens
informeren over de wijze waarop de verstrekking van PrEP vorm zal krijgen en wat
dit voor de GGD-en betekent. Ik schrijf u aan omdat uw GGD binnen de ASG
regeling aangewezen is als coördinerende GGD in de regio.

De motie betreft uitsluitend de huidige gebruikers van PrEP die momenteel geen
begeleiding ontvangen en voldoen aan de inclusiecriteria in de PrEP-richtlijn. Dit
betekent dat gebruikers die thans via huisarts of GGD medisch worden begeleid of
potentiële gebruikers pas kunnen instromen bij de beoogde start van het
programma in de zomer. Dan stel ik ook de financiële middelen voor begeleiding
en Prep beschikbaar. Voor de specifieke groep van huidige gebruikers worden de
kosten van de medische begeleiding die u tussen nu en het begin van het
programma maakt door mij vergoed. Tot die tijd vraag ik u de kosten van de
medische begeleiding aan deze cliënten voor te schieten. De kosten voor PrEP—
pillen zullen PrEP-gebruikers zelf moeten betalen tot de start van het programma.
Deze kosten kunnen niet (achteraf) worden gedeclareerd. De hoogte van de
tarieven voor de medische begeleiding die zullen gelden en wijze van afrekening
worden momenteel uitgewerkt. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

De subsidieregeling voor de uitvoering PrEP-programma, die op dit moment wordt
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voorbereid, wordt voorlopig gekoppeld aan de Aanvullende Regeling Seksuele
Gezondheidszorg (ASG). De Subsidieregeling PG vervalt per 1-1-2022. Gelet op de Directie Publieke Gezondheid

tijdelijke aard van subsidieverlening is de wens om de structurele taken uit de Crisisbeheersing en
Infectieziekten

ASG-regeling, alsmede de uitvoering van PrEP op een op toekomstbestendige
wijze te financieren. Over hoe dat vorm gaat krijgen, zal ik u op een later moment Kenmerk

informeren. 1509764-188991-PG

De minister heeft bepaald dat maximaal 6.500 gebruikers van PrEP van de
subsidieregeling gebruik kunnen maken. In beginsel betekent dit dat op het
moment dat dit maximum aantal is bereikt nieuwe gebruikers alleen kunnen
instromen ter grootte van de uitstroom. Het maximum van 6.500 gebruikers
wordt over de 8 coördinerende GGD-en verdeeld op basis van het aantal
hoogrisico MSM in de regio’s. Het RIVM maakt hiervoor een verdeelsleutel.

Om te onderzoeken of met dit programma de gestelde doelen worden bereikt, is
een goede monitor van groot belang. Ik verzoek u de gevraagde gegevens
adequaat in SOAP te registeren. SOAP is nu al geschikt om PrEP gebruik te
registreren. SOAP wordt bovendien aangepast om dagelijks en intermitterend PrEP
gebruik te kunnen onderscheiden. Deze mogelijkheid is rond de zomer
beschikbaar. Tot die tijd wordt conform afspraak met het RIVM geregistreerd.

Ik verzoek u hierbij in overleg met de GGD-en in de regio te beslissen welke GGD-
en de mogelijkheden, middelen en noodzaak hebben om PrEP te verstrekken. Ik
hecht, net als u, waarde aan een spoedige invoering van PrEP. We zijn er allen bij
gebaat dat uitvoeringsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiering en
monitoring zorgvuldig worden geregeld. Ik ben mij ervan bewust dat ik op dit
moment in deze brief nog niet op alle vragen antwoord kan geven, zoals over de
verrekening van de eigen bijdrage. Ik zal u via de ASG-stuurgroep op de hoogte
houden van de vorderingen.

Ik dank de (coördinerende) GGD-en voor de medewerking en hoop dat we, mede
door een goede samenwerking, PrEP zo spoedig mogelijk voor de doelgroep
beschikbaar kunnen maken.

Hoogachtend,

de directeur Publieke Gezondheid,

mw. drs. O.F. Scheidel
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