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Reizigersproblemen Bulgaarse grens
2-7-2009
Er komen veel berichten binnen van reizigers die bij de Bulgaarse grens met het volgende
worden geconfronteerd:

•

Boete indien men niet beschikt over een vaccinatiebewijs Mexicaanse griep (Nw
Influenza A)

•

Boete of een verbod de grens over te gaan indien men niet beschikt over een bewijs
van 'geen Mexicaanse griep'

•

Verplichte vaccinatie anders mag men de grens niet over

De GGD geeft geen verklaring 'geen Mexicaanse griep' af en geeft geen (nog niet bestaande) vaccinatie.
Voor meer informatie klik hier http://www.ggdzhz.nl/scripts/download.asp?ID=997 en kijk op
www.lcr.nl (landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering).
Een teek? Pak 'm beet!
8-7-2009
Een teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat te
voorkomen. De GGD Zuid-Holland Zuid adviseert om na een uitstapje in de natuur altijd uzelf en eventueel een ander- even te controleren op teken. En vindt u een teek, dan kunt u die
eenvoudig zelf verwijderen.
Teken leven in struikgewas en hoog gras. Ze komen in heel Nederland voor en ze zien eruit als
spinnetjes. Als een teek lang op de huid zit bestaat de kans dat hij de ziekte van Lyme veroorzaakt.
Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten
en huid.
Meer informatie
Ga naar Vraag en Antwoord voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme.
http://www.ggdzhz.nl/scripts/download.asp?ID=911
Kijk op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; www.rivm.nl/infectieziekten
Het RIVM coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de infectieziektebestrijding in Nederland.
Wat je moet weten, om veilig te eten!
8-7-2009
Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt
besmetting en verspreiding. De GGD ZHZ adviseert om altijd uw handen te wassen voordat u eten
klaarmaakt en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden van bereid en onbereid voedsel. Gekoelde
producten moeten na aankoop snel in de koelkast, tot kort voor gebruik. Voedselinfecties komen bij
hogere temperaturen vaker voor dan bij kou. In de zomer zijn voorzorgsmaatregelen dan ook extra
belangrijk.

Ga voor meer informatie over voedselinfecties naar; voedselinfecties, vraag en antwoord
http://www.ggdzhz.nl/scripts/download.asp?ID=1019
U kunt ook kijken op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
www.rivm.nl/infectieziekten
Alcoholgebruik in de vakantie
21-7-2009
Op vakantie drinken jongeren vaak veel alcohol. Jongens die zonder ouders op vakantie gaan
in Nederland drinken gemiddeld tot 17 glazen per vakantiedag, meisjes 7 glazen (veelal
mixdrank). In 10 dagen komt dit voor jongens neer op 6 kratten bier en voor meisjes op 50
flesjes mixdrank.
Afspraken
Meer dan de helft van de ouders maakt zich wel eens zorgen over het drankgebruik van hun kinderen, zo
blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).
Tijdens de vakantieperiode hebben zij hier nog meer reden toe.
Het is van belang dat je zo open en eerlijk mogelijk met je kind hierover praat. Ook wordt aangeraden
om in gesprekken met je kind juist ook de eigen ervaringen (zowel de leuke als de minder leuke) met
alcohol daarin niet te verhullen. Openheid, eerlijkheid en wederzijds respect zijn in deze gesprekken van
groot belang, maar het vooraf bespreken van richtlijnen en grenzen, moet zeker niet achterwege blijven.
Verzuip jij je Toekomst?!
Dit artikel verschijnt in het kader van het programma ‘Verzuip jij je toekomst?!’. Met dit programma
proberen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, samen met verschillende organisaties, als politie,
openbaar ministerie en de GGD het hoge alcoholgebruik onder jongeren de komende jaren terug te
dringen. Klik hier voor meer informatie over Verzuip jij je toekomst?!
http://www.ggdzhz.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=898&hoofdid=712
Voor meer informatie over alcohol voor jongeren klik hier.
http://www.ggdzhz.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=17&hoofdid=7
Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.goedvoorbereidopvakantie.nl. Dit is een website met
informatie over alcohol en veilig vrijen voor ouders van kinderen die voor de eerste keer alleen op
vakantie gaan. Of bel de alcohol infolijn 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m) voor informatie en vragen
over alcohol en alcoholgebruik, een (anoniem) telefonisch gesprek met een medewerker, het bestellen
van brochures en contactgegevens van hulpadressen bij u in de buurt.
HPV vaccinatie uitgesteld
3-8-2009
De HPV campagne waarbij twaalf jarige meisjes worden gevaccineerd tegen het virus dat
baarmoederhalskanker kan veroorzaken wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2010. Reden is de drukte
die wordt verwacht rond de griepvaccinatiecampagne. Het besluit is genomen door het miniserie van
VWS in samenspraak met het RIVM en GGD Nederland. Het vaccineren van twaalfjarige meisjes zou in
september starten, maar dit gaat dus niet door. De meisjes van 13 tot 16 jaar die al voor de

zomervakantie de eerste of de eerste én de tweede prik hebben gehad, kunnen de serie van drie
vaccinaties gewoon afmaken. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging.
Informatie over de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
In Nederland krijgen elk jaar 600 tot 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Door middel van een serie
van drie prikken is deze ernstige ziekte te voorkomen.
Voor wie is de HPV vaccinatie in het najaar bestemd ?
De HPV vaccinatie voor meisjes die hun 2e of 3e vaccinatie komen halen gaat gewoon door.

•

Voor de meisjes die in 1993, 1994, 1995 en 1996 geboren zijn, is de HPV campagne van gestart

•

Meiden die tot nu toe één prik gehaald hebben, mogen in september de 2e prik halen en krijgen

gegaan in maart 2009 en deze meisjes zijn nu aan de beurt om hun 3e vaccinatie te halen.
in maart 2010 de 3e prik.
Voor wie wordt de HPV vaccinatie uitgesteld?
De vaccinatie wordt uitgesteld voor meisjes die geboren zijn in 1997 of die na 1992 en voor 1997
geboren zijn en alsnog van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken.

•

Dus ben je geboren in 1997, dan krijg je in het 2010 voorjaar een nieuwe uitnodiging.

•

Heb je nog geen vaccinatie gekregen en ben je geboren in 1993-1996 (je maakt gebruik van de
inhaalmogelijkheid) dan krijg je in het voorjaar 2010 een nieuwe uitnodiging.

Oproepschema
Gaat de vaccinatie voor jou wel door? Kijk dan in het oproepschema (link verwijderd i.v.m. verouderde
informatie) waar en hoe laat je verwacht wordt. Woon je buiten het werkgebied van de GGD ZuidHolland Zuid? Dan mag je gewoon op één van onze locaties komen. Je hoeft je hier niet voor aan te
melden. Vergeet niet de stempelkaart mee te nemen!
Woon je tegen de grens van de regio GGD Hollands Midden dan kun je eventueel contact opnemen met
071-405 66 30 of hpvgouda@ggdhm.nl . Je kunt ook op de website kijken van GGD Hollands Midden:
www.ggdhm.nl .
Zit je in Rotterdam of omgeving op school dan kun je contact opnemen met de GGD Rotterdam Rijnmond
via 010-443 89 96 of www.ggd.rotterdam.nl
GGD Zuid-Holland Zuid opent callcenter voor vragen over de Nieuwe Influenza A (H1N1)
7-8-2009
Vanaf vrijdag 7 augustus 2009 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid een callcenter geopend voor
publieksvragen over de nieuwe influenza A (H1N1), ook wel Mexicaanse griep genoemd.
Lees in onderstaande voorwaarden wanneer het noodzakelijk is om contact op te nemen met uw huisarts
of wat u moet doen als u een grieppatiënt bent.
Als u zelf griep heeft ….
Griep is de combinatie van luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, snotteren) en koorts meer dan 38
graden Celsius. Als u zelf griep heeft is er een kans dat het de Nieuwe Influenza is. Belangrijke
geruststelling: griep is een onschuldige ziekte die meestal binnen een aantal dagen vanzelf overgaat.

Adviezen bij griep:

•

thuis te blijven tot klachten geheel over zijn en contact met anderen te vermijden. Men is
besmettelijk zolang de luchtwegklachten aanhouden, de besmettelijkheid duurt maximaal 7
dagen na het begin van de klachten.

•

algemene hygiënemaatregelen (zie hieronder: maatregelen om besmetting te voorkomen)

•

Een test is niet nodig, tenzij de huisarts dat beslist

•

Medicijnen (Tamiflu) zijn niet nodig, tenzij de huisarts dat beslist

Als grieppatiënt hoeft u alleen te bellen met de eigen huisarts:

•

als u zich ongerust maakt over uw eigen gezondheid, vanwege andere aandoeningen of vanwege
een ernstig ziektebeloop

•

of als men tot de risicogroepen behoort, dat zijn onder andere:
o

de mensen die ook al de jaarlijkse griepprik krijgen (hartpatiënten, longpatiënten,
diabetici, nierpatiënten, 6o-plusserds, bewoners van instelling voor verstandelijk
beperkten)

o

mensen met een ernstig gestoorde afweer

o

kinderen onder de 2 jaar

o

zwangeren in het derde trimester (langer dan 6 maanden zwanger)

De huisarts beslist of een test nodig is. Het advies aan huisartsen is om testen te beperken tot de zeer
ernstig zieken (als ziekenhuisopname nodig is) en de zwangeren in het derde trimester. De huisarts
beslist of behandeling met medicijnen (Tamiflu) nodig is. Het advies is dat Tamiflu alleen gegeven wordt
bij ernstige ziektebeloop (complicaties) en aan grieppatiënten die behoren tot de hierboven genoemde
risicogroepen.
Als u contact hebt gehad met een grieppatiënt.....
Voor gezinsleden en andere contacten van grieppatiënten (direct face-to-face contact op minder dan 1
meter afstand) geldt:

•

Let een weeklang na het contact op uw eigen gezondheid

•

Zolang u zelf geen griepklachten krijgt (zoals hierboven genoemd) kunt u gewoon werken en
sociale contacten onderhouden.

•

Pas als men zelf griepklachten krijgt dan is er mogelijk sprake van de Nieuwe Influenza en dient
men thuis te blijven tot klachten over zijn.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

•

Vermijd contact met mensen met griep

•

Was regelmatig uw handen met water en zeep

•

Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten, niezen of snuiten

•

Gebruik zakdoeken eenmalig

•

Raak zo min mogelijk uw mond, neus en ogen aan

•

Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon

•

Ventileer woon-, werk- en slaapruimten regelmatig

Meer informatie
Vanaf woensdag 19 augustus 2009 is er een nieuwe website online voor publieksinformatie die de
informatie van RIVM, VWS en postbus 51 bundelt. www.grieppandemie.nl .
Daarnaast kunt u contact opnemen met het landelijke telefoonnummer voor alle publieksvragen rondom
de grieppandemie. 0800-1100. (verouderd).
Plezier op school
28-8-2009
De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor alle jongeren
spannend. Kinderen die op de basisschool moeite hebben met het
leggen van contacten zijn bang om op de nieuwe school buitengesloten
te worden.
Voor deze groep is in de laatste week van de schoolvakantie een cursus
georganiseerd. Zodat ook zij met plezier naar de nieuwe school gaan.
Volgend jaar wordt deze cursus opnieuw gegeven.
Wilt u meer weten? Klik dan op onderstaande link.
Dit programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met RMPI/De Grote Rivieren, Eleos, Rivas,
Opmaat en Bureau Jeugdzorg.
Plezier op school
Derde ronde HPV vaccinatie
9-9-2009
Maandag 14 september 2009 start in Sliedrecht de derde ronde van de HPV vaccinatie. Deze ronde is
alleen bestemd voor meisjes van 13 tot 16 jaar die al voor de zomervakantie de eerste of de eerste én
de tweede prik hebben gehad. Deze meisjes hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Na de derde
prik, kunnen de meisjes de volle stempelkaart inleveren en ontvangen zij een leuk presentje.
HPV campagne uitgesteld
De reguliere HPV campagne is uitgesteld tot het voorjaar van 2010. Dat betekent dat de vaccinatie wordt
uitgesteld voor meisjes die geboren zijn in 1997 of die na 1992 en voor 1997 geboren zijn en alsnog van
de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken. Deze meisjes krijgen in het voorjaar 2010 een nieuwe
uitnodiging.
Oproepschema
Gaat de vaccinatie voor jou wel door? Kijk dan in het oproepschema waar en hoe laat je verwacht wordt.
Woon je buiten het werkgebied van de GGD Zuid-Holland Zuid? Dan mag je gewoon op één van onze
locaties komen. Je hoeft je hier niet voor aan te melden. Vergeet niet de stempelkaart mee te nemen,
zodat je na afloop een leuk presentje kunt ontvangen!
Check uw risico op hepatitis C
18-9-2009
Hepatitis C is een ernstige besmettelijke ziekte waarbij de lever ontstoken is. Mogelijk zijn in ons land
meer dan 60.000 mensen besmet, zonder dat te weten. U kunt hepatitis C krijgen als het bloed van
iemand met hepatitis C in uw bloed komt. Inenting tegen hepatitis C is niet mogelijk, behandeling wel.

Doe de test op de campagne website www.hebikhepatitis.nl
GGD ZHZ callcenter voor vragen over de Nieuwe Influenza A (H1N1)en de vaccinaties voor
jonge kinderen
27-10-2009
Voor vragen over de nieuwe influenza A (H1N1), ook wel Mexicaanse griep genoemd, en het
vaccinatieprogramma kunt u bellen met Influenza callcenter van de GGD Zuid-Holland Zuid. (verouderd)
Daarnaast kunt u contact opnemen met het gratis landelijke telefoonnummer voor alle publiekvragen
rondom de grieppandemie 0800-1100. (verouderd)
Kijk voor meer informatie over de Nieuwe Influenza op www.grieppandemie.nl . Hier vindt u informatie
over het voorkomen, herkennen en genezen van griep.
Landelijk telefoonnummer grieppandemie ook in het weekend bereikbaar (2009)
30-10-2009
Het -gratis- landelijk telefoonnummer voor vragen met betrekking tot de grieppandemie -Nieuwe
Influenza A (H1N1)- is tijdens het weekend bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur. Het landelijk nummer is
0800-1100 (verouderd).
De GGD wenst u prettige feestdagen
14-12-2009
Namens alle medewerkers van de GGD Zuid-Holland Zuid wens ik u prettige feestdagen en een gezond
en gelukkig 2010.
J.D.J. Spanbroek
Directeur
84% haalt ook tweede prik Mexicaanse griep
24-12-2009
Na de laatste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep blijkt dat 84% een tweede prik heeft
gehaald. Verder in dit artikel een overzicht van de opkomst per priklocatie.
Woensdagmiddag 13 januari 2010 is er een inhaalronde voor degenen die de eerste prik al
gehad hebben. Er komt geen aparte uitnodiging. U moet wel de registratiekaart meebrengen.
De GGD ZHZ is tevreden over de opkomst tijdens de vaccinatiecampagne voor de Mexicaanse
griep. 84% van de in de eerste week gevaccineerde personen heeft ook de tweede prik
gehaald. In januari 2010 is er nog een extra inhaalronde voor mensen die de tweede prik nog
niet hebben gehaald.
Opkomst tweede vaccinatieweek
De tweede vaccinatieweek is, eveneens als de eerste vaccinatieweek, op alle locaties goed verlopen. Er
was geen sprake van lange wachtrijen en of wachttijden.
De gemiddelde opkomst in de regio Zuid-Holland Zuid tijdens de eerste vaccinatieweek was 63%. In de
tweede vaccinatieweek is de gemiddelde opkomst 57%.

De opkomst verdeeld over de locaties was als volgt:
Dordrecht

Dordrecht

Zwijndrecht

Sliedrecht

14-dec

15-dec

17-dec

16-dec

17-dec

18-dec

Opkomst vaccinatiedag

58,41%

61,54%

58,90%

51,52%

57,41%

67,78%

Opkomst 2e prik

85,95%

82,32%

83,98%

84,99%

82,49%

84,15%

Papendrecht

Leerdam

Oud-Beijerland

Gorinchem Gorinchem

s Gravendeel

Totaal

18-dec

14-dec

16-dec

15-dec

Opkomst vaccinatiedag

49,02%

56,60%

58,12%

60,48%

57,22%

Opkomst 2e prik

83,03%

86,00%

81,75%

86,84%

83,98%

Extra inhaalronde in januari 2010
Voor mensen die één van beide prikken door overmacht gemist hebben kunnen op woensdagmiddag
13 januari 2010 de tweede vaccinatie komen halen.
Er wordt geen aparte uitnodiging verstuurd, wel moet men de eerder toegezonden registratiekaart
meenemen. Men hoeft zich niet aan te melden maar kan binnen de gestelde tijden komen. Er kan
gekozen worden uit onderstaande locaties:
Dordrecht
Oud-Beijerland

Gorinchem

Hoofdvestiging GGD (Maasplaza)
Centrum voor Jeugd en Gezin
De Vriesstraat 2
3261 PC Oud-Beijerland
Vestiging Jeugdgezondheidszorg
Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem

13.00 uur – 17.00 uur
14.00 uur – 17.00 uur

13.00 uur – 17.00 uur

Twee prikken beter dan één
Dat de opkomst in de tweede vaccinatieweek lager is dan de eerste week wijt de GGD ZHZ aan de
verminderde kans op besmetting door het afnemen van de epidemie. De GGD ZHZ wil benadrukken dat
het belangrijk is ook de tweede prik te halen.
De tweede prik tegen de Mexicaanse griep versterkt namelijk de werking van de eerste prik. Na de
tweede prik treedt er een lange termijn bescherming op. Dat is belangrijk voor het geval er nog een
griepgolf komt in de komende maanden. Ook biedt de tweede prik een bredere bescherming tegen kleine
veranderingen van het virus. Dit laatste is belangrijk omdat een griepvirus met de tijd altijd een beetje
verandert. Ongeveer 10 tot 14 dagen na de tweede prik is er een hoog niveau antistoffen waardoor de
bescherming vanaf dat moment optimaal is.
Meer informatie?
Het influenza callcenter van de GGD ZHZ ontving in de aanloop naar en gedurende de vaccinatieweek
veel telefoontjes. Vanaf maandag 21 december 2009 is het callcenter gesloten. Dringende vragen
kunnen via het algemene nummer van de GGD ZHZ worden gesteld of via het landelijke
informatienummer 0800-1100. (verouderd)
Algemene (landelijke) informatie over de grieppandemie is te vinden op www.grieppandemie.nl.
Inhaalronde vaccinatie Mexicaanse griep op 13 januari 2010
27-12-2009

Woensdagmiddag 13 januari 2010 wordt de tweede prik gegeven tegen de Mexicaanse griep. Deze
inhaalronde is uitsluitend voor degenen die al een eerste vaccinatie gehad hebben. U kunt hiervoor
terecht in drie locaties in de regio namelijk Oud-Beijerland, Gorinchem en Dordrecht.
U kunt binnen lopen op de tijd die u schikt, maar u moet wel de oproepkaart meenemen.
De locaties zijn:
Dordrecht
Hoofdvestiging GGD (Maasplaza)
13.00 uur - 17.00 uur
Oud-Beijerland
Centrum voor Jeugd en Gezin
De Vriesstraat 2
3261 PC Oud-Beijerland
14.00 uur - 17.00 uur
Gorinchem
Vestiging Jeugdgezondheidszorg
Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem
13.00 uur - 17.00 uur

