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Instructie COVID-19-vaccinatie – verwijzing door medisch 

specialist 

Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met VWS en GGD GHOR 
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1. Inleiding 

 

Vanaf 19 september is de najaarsronde gestart voor de herhaalprik tegen corona. 

Deze vaccinatieronde wordt uitgevoerd met de vernieuwde vaccins van 

BioNTech/Pfizer en Moderna. Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar en 

ouder een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks 

worden uitgenodigd voor de griepprik krijgen tussen 4 en 18 oktober een uitnodiging 

voor de herhaalprik bij de GGD via hun huisarts. Deze mensen hebben namelijk een 

hoger risico om ernstig ziek te worden van corona.  

 

Er is een groep patiënten die op korte termijn starten met een immuunsuppressieve 

behandeling. Dat betekent dat de medisch specialist op individuele basis kan 

beoordelen dat het wenselijk is dat de patiënt zijn herhaalprik haalt vóór de start van 

de imuunsuppressieve behandeling en dus niet kan wachten op de reguliere 

uitnodiging. 

 

Voor deze groep patiënten is nu een route ingeregeld om hen spoedig van een 

vaccinatieafspraak te voorzien. De uitnodiging zullen zij ontvangen via hun medisch 

specialist in het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie. In deze 

werkinstructie informeren we u over deze route en werkwijze. 
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2. Doelgroep 
 

Het gaat om de groep patiënten die op korte termijn een immuunsuppressieve behandeling 

krijgen en om deze reden spoedig een vaccinatie dienen te ontvangen. De medisch 

specialist stelt hiervoor de indicatie.  

 

 

3. Instructie  
 

Via onderstaande instructies kunt u uw patiënt voorzien van een uitnodiging: 

 

1. U heeft een patiënt die binnen bovengenoemde doelgroep valt  

 

2. A. U kunt de patiënt uitnodigen voor een vaccinatie bij de GGD door middel van een 

verwijsbrief. U kunt hiervoor de bijgestuurde verwijsbrief als voorbeeld gebruiken, 

indien u deze aanpast voor uw patiënt. In deze verwijsbrief staat een speciaal 

telefoonnummer met code die de patiënt nodig heeft voor het maken van een 

afspraak. De patiënt kan geen afspraak maken via de algemene afsprakenlijn van 

de GGD.  

 
2.  B. U mag de verwijsbrief ook zelf opstellen. Het is daarbij van belang dat u de 

volgende gegevens invult in de verwijsbrief: 

• De naam van de patiënt 

• De reden voor vervroegde vaccinatie 

• Uw naam, als medisch specialist 

• De naam van uw ziekenhuis 

• Uw telefoonnummer; deze kan gebruikt worden voor eventueel overleg 

• Het telefoonnummer van de GGD medische lijn voor het maken van een 

afspraak: 0800-2077 

• De code waarmee de patiënt een afspraak kan maken: 62065 

De patiënt dient de verwijsbrief mee te nemen naar de vaccinatieafspraak.  

 

3. De patiënt kan via het speciale telefoonnummer van de GGD een afspraak maken 

op de gewenste locatie en tijdstip 

 

In de verwijsbrief is een eenvoudige link naar de bijlagen opgenomen:  

• Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie  

• Informatie over het delen van gegevens met het RIVM  

• Vragenlijst herhaalprik COVID-19  

 

 

4. De vaccins  
  

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 1 september de aangepaste 

coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd.   

  

De vernieuwde vaccins bevatten naast de originele stam (Wuhan) ook de omikronvariant. 

Deze vaccins zorgen voor een bredere bescherming tegen verschillende varianten. De 

vaccins mogen gebruikt worden voor iedereen van 12 jaar en ouder na een afgeronde 

basisserie met de originele vaccins.   

  

Zie: Europese beoordelingscomité CHMP over de vernieuwde vaccins    

En: CBG over de goedkeuring van de coronavaccins  

  

https://www.rivm.nl/documenten/visual-vaccinatie-tegen-corona
https://www.rivm.nl/documenten/informatie-over-registratie-gegevens-na-coronavaccinatie
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidsverklaring-vragenlijst-over-gezondheid-bij-herhaalprik-corona
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-adapted-covid-19-booster-vaccines-recommended-approval-eu
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2022/09/01/eerste-aangepaste-coronavaccins-onder-voorwaarden-goedgekeurd
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5. Interval  
 

De burger dient minimaal 3 maanden geleden de laatste coronaprik of een 

coronabesmetting te hebben gehad, voordat deze in aanmerking komt om een herhaalprik 

tegen corona te halen. 

  

Bij toediening van een COVID-19-vaccin hoeft geen interval gehanteerd te worden met 

andere vaccinaties. Informatie kunt u hier vinden: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen 

(rivm.nl).   

 

6. Meer informatie 
 

Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIVM. 
 

Patiënten 

▪ Medisch inhoudelijke vragen (incl. over selectie): Behandelend medisch specialist 

▪ Algemene informatie omtrent vaccinatie is te vinden bij de Rijksoverheid.  

▪ Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op website van het RIVM. 

 

 

Uitvoerende zorgprofessionals  

▪ Zie ook de Handleiding COVID-19 vaccinatie van immuungecompromitteerde 

patiënten.  

▪ Vragen gerelateerd aan de uitvoering: zie LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19 

vaccinaties. 
 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer voor professionals 

met uitvoeringsvragen over de COVID-19 vaccinatie: 088- 6898900. 

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#6-5-intervallen-met-andere-vaccins%22COVID-19-vaccinatie%20|%20LCI%20richtlijnen%20(rivm.nl)
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#6-5-intervallen-met-andere-vaccins%22COVID-19-vaccinatie%20|%20LCI%20richtlijnen%20(rivm.nl)
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#2-1-wettelijke-kaders-en-organisatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#2-1-wettelijke-kaders-en-organisatie

