Informatiebrief 03 juni 2021
Toelichting selectie en route vaccinatie hoogrisico jongeren
Per 18 mei worden jongeren uit de hoogrisico doelgroepen, zoals
geformuleerd door de Gezondheidsraad (Vaccinatie van kinderen | Advies
| Gezondheidsraad), uitgenodigd voor vaccinatie. Dit betreft een zeer
selecte groep patiënten uit de geboortecohorten 2003, 2004, 2005.
Selectie van de precieze aandoeningen die onder deze criteria vallen, is
gedaan door RIVM en NVK gezamenlijk. Het betreft de volgende
doelgroepen:
Patiënten met een (zeer) ernstig aangetast immuunsysteem
(patiënten met hematologische maligniteiten, een transplantatie,
nierfalen, zeer ernstige primaire immuundeficiëntie);
De selectiecriteria voor deze patiënten zijn vastgesteld via de voorzitters
van de NVK secties MDL, Longziekten, Infectieziekten & Immunologie,
Oncologie, Nefrologie en Hematologie. Binnen deze secties is vastgesteld
welke criteria binnen de betreffende patiëntenpopulatie moesten worden
gehanteerd. Daarna is er een uitvraag geweest naar welke patiënten
onder deze criteria vallen. Hiervan zijn vervolgens overzichten gemaakt
door de betreffende kinderartsen. Vervolgens is een uitnodigingspakket
verstuurd naar deze patiënten waarmee zij met een speciale code een
afspraak kunnen maken voor vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin
bij de GGD.
De betreffende hoogrisico groep patiënten is op deze manier al
geselecteerd. Het is daarmee niet nodig om verdere patiënten aan te
melden in dit traject.
De ROAZ-projectleiders van het ziekenhuis zijn beschikbaar voor
praktische vragen over het versturen van de uitnodigingen.
Neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling is
aangetast
De selectiecriteria voor deze patiënten zijn gebaseerd op de behandeling
bij Centrale Thuisbeademingscentra en op verschillende
patiëntenregistraties. Deze selectie is afgestemd met de voorzitter van de
NVK sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA). Vervolgens is
een uitnodigingspakket verstuurd naar deze patiënten waarmee zij met
een speciale code een afspraak kunnen maken voor vaccinatie met het
BioNTech/Pfizer-vaccin bij de GGD.
Jongeren met een neurologische aandoening die niet naar de GGD kunnen
komen, kunnen zich melden bij de medisch specialist, die hen kan
aanmelden voor thuisvaccinatie via een mobiel vaccinatieteam.
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Patiënten met syndroom van Down of morbide obesitas zijn eerder
al via de huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie bij de GGD.
Indien onder behandelend specialisten van jongeren met morbide obesitas
de indruk bestaat dat bepaalde patiënten niet bekend zijn bij de huisarts,
dan kunnen zij de betreffende huisarts over deze patiënt informeren,
zodat die aan de patiënt een uitnodiging kan versturen.
Leeftijd
Alleen voor deze selecte groep hoogrisico patiënten geldt vaccinatie onder
de 18 jaar. Voor andere groepen uit de Nederlandse vaccinatiecampagne
blijft de minimumleeftijd 18 jaar. Dit geldt ook voor jongeren die
gewoonlijk in aanmerking komen voor de influenza vaccinatie. Zij zijn
momenteel door de minister van VWS niet opgenomen in het
vaccinatieprogramma en worden niet uitgenodigd in dit traject.
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