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1. Update voortgang uitvoering MPX Vaccinatie

2. Privacy 

3. Inzet iMPeX

4. Callcenter MPX 

5. RIVM



1. Update voortgang uitvoering MPX vaccinatie  

 20 regio’s gestart met vaccineren, rest volgt deze week

 Tijdlijn komende weken: 1e en 2e prik. Capaciteit en doorlooptijd 

Presenter-notities
Presentatienotities
 Vorige



2. Privacy  
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 DPIA MPX is afgelopen donderdag gestart en naar verwachting eind deze week eerste uitwerking 

klaar (levend document); 

 Gegevensuitwisseling met RIVM: 
- Het gaat om een anonieme dataset;

- De FG’s zijn vorige week donderdag hierover geïnformeerd (geen bezwaren); 

- Koppeling wordt nu ingericht en zal woensdag klaar zijn;

- Toch bezwaar mee? Laat het vóór woensdag a.s. weten; 

 Verwerkersovereenkomst tussen LCCB/GGD GHOR en Topicus:
- Dienstverleningsovereenkomst (contractjurist)

- Verwerkersovereenkomst (deze week rond krijgen)



3. Registratie in iMPeX (   
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Implementatie:

 Monitoring:

 Inregelen monitoring log files succesvol

 API t.b.v. monitoring niet over 2,5 week maar naar verwachting vandaag

 Gebruikersoverleg vandaag 13:00-14:00u

 Proces en inrichting:

• Regioscheiding – aanvullende maatregelen korte en langere termijn

• Uitnodigingsmail deze week gereed

• Werkinstructies (werkwijzen: imports, bepalen/vastleggen doelgroep, migratie dossiers)

• Uitwisseling RIVM

 1 Contactpersoon per regio voor het uitwisselen van dossiers, uitvraag volgt vandaag



4. Landelijk callcenter MPX  
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• Landelijk Callcenter SOS wordt ingezet voor :

• Informatie vragen over MPX

• Afspraak plannen voor regio’s die een verzoek voor landelijke ondersteuning hebben 

gedaan

• Afspraken plannen gebeurt voor regio:

• Amsterdam

• Dedicated groep Medewerkers => login iMPeX alleen voor regio Amsterdam

• Start vanaf maandag 15 augustus 2022

• Noord- & Oost Gelderland (NOG)

• Dedicated groep Medewerkers => login iMPeX alleen voor regio NOG

• Start vanaf maandag 15 augustus 2022



Meldtekst telefooncentrale
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• Keuzemenu voor SOS wordt aangepast

• Afspraak plannen voor:

• Amsterdam

• NOG

• Over regio’s

• Daarna meldtekst waarin we burger verwijzen naar locale website, 

• Afspraak voor regio’s kan alleen wanneer:

• Burger bekend is in iMPex



iMPeX
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• Burger is in iMPeX vindbaar onder de volgende zoekcriteria combinaties:

 

• Medewerkers van het callcenter voor specifieke regio zien:
 

 

 

 

• Medewerkers van het callcenter kunnen alleen het dossier in van de hun toegewezen regio



5. RIVM  
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