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Beschrijving werkwijze vaccineren zorgmedewerkers 
 

Uitleg over werkwijze uitnodigen en vaccineren zorgmedewerkers 
 
Hernieuwde versie, 10 februari 2021 
 
Opgesteld door het RIVM, in samenwerking met VWS, GGD/GHOR Nederland, ActiZ, BVKZ, 
Revalidatie Nederland, VGN en ZorgthuisNL. 
 
Deze werkwijze is opgesteld voor werkgevers van zorgmedewerkers die werkzaam zijn in 
verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen, klinische medisch specialistische 
revalidatiezorg, gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en (een deel) Wmo-ondersteuning 
 

Welke zorgmedewerkers? 
De volgende medewerkers vallen onder doelgroep zorgmedewerkers die uitgenodigd worden om 
zich te laten vaccineren: 
 
Zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, 
leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten die werkzaam zijn in: 
 
1. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen en aanbieders van (klinische) medisch 

specialistische revalidatie 

• Zorgmedewerkers die zorg en ondersteuning leveren en in direct contact staat met 
ouderen in een zorginstelling 

• Zorgmedewerkers die zorg en behandeling bieden en in direct contact staan met 
revalidatiepatiënten in de klinische medisch specialistische revalidatie 

Niet:  faciliterende en ondersteunende medewerkers, zoals bijv. managers, vrijwilligers, 
schoonmakers en medewerkers die maaltijden, koffie e.d. serveren.  

2. Gehandicaptenzorg  
Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg die zorg, behandeling en ondersteuning leveren bij: 

• cliënten thuis  

• tijdens dagbesteding (activiteitenbegeleiding)  

• in de instelling (jeugd en volwassenen) 

• jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
Niet:  faciliterende en ondersteunende medewerkers, zoals bijv. managers, vrijwilligers, 
schoonmakers en medewerkers die maaltijden, koffie e.d. serveren.  

3. Wijkverpleging en deel Wmo-ondersteuning 

• Zorgmedewerkers bij cliënten thuis (jeugd en volwassenen): 

• verpleging (inclusief de kinderverpleegkundige in de thuissituatie),  

• verzorging bij en aan cliënten thuis, 

• huishoudelijke hulp, inclusief maaltijdondersteuning, 

• Zorgmedewerkers van dagbesteding voor kwetsbare ouderen. 
Niet:  faciliterende en ondersteunende medewerkers, zoals bijv. managers, vrijwilligers, 
schoonmakers en medewerkers die maaltijden, koffie e.d. serveren.  

Zie ook de uitgebreide Doelgroepbeschrijving Zorgmedewerkers. 

https://www.rivm.nl/documenten/doelgroepbeschrijving-zorgmedewerkers
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Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en welzijn vallen niet in deze groep. Zij krijgen niet als 
aparte groep een uitnodiging voor vaccinatie. Clientondersteuners worden meegenomen in de 
vaccinatie van overige zorgmedewerkers. 
 
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Meer info hierover op 
coronavaccinatie.nl.  
 
Afbakening 
Let op! De volgende afbakening geldt bij het uitnodigen van zorgmedewerkers voor vaccinatie: 

• Zorgmedewerkers ontvangen 2 vaccinaties. Beide vaccinaties worden door de GGD 
uitgevoerd. Het is niet toegestaan de vaccinaties in 2 verschillende vaccinatietrajecten te 
halen. 

• De werkgever nodigt de zorgmedewerker uit en selecteert de zorgmedewerkers die onder 
de onder doelgroep van zorgmedewerkers vallen die op dat moment uitgenodigd worden 
om zich te laten vaccineren. 

• Alleen zorgmedewerkers die vallen onder de definitie van de doelgroep ‘zorgmedewerkers’ 
komen in dit traject in aanmerking voor een vaccinatie. Andere medewerkers en 
doelgroepen ontvangen de vaccinatie in andere trajecten. 

• Zorgmedewerkers die geen uitnodiging van hun werkgever ontvangen kunnen niet 
deelnemen.  

• Zorgmedewerkers die wel een uitnodiging hebben ontvangen van hun werkgever, maar niet 
tot de doelgroep ‘zorgmedewerkers’ behoren komen in dit traject niet in aanmerking voor 
vaccinatie. 

 

Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers 
Het vaccin AstraZeneca is in februari nog beperkt beschikbaar. De doelgroep wordt daarom 
gefaseerd uitgenodigd. De volgorde binnen de doelgroep zorgmedewerkers is: 

1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen die nog niet zijn geweest 
in eerste ronde1 

2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg 
3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging 
4. Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning  
5. PGB-zorgverleners (Wlz, Wmo-hh, Zvw) 

 
Op basis van de de beschikbaarheid van vaccins, de capaciteit van de GGD vaccinatielocaties en de 
opkomst worden de groepen gefaseerd uitgenodigd. 
 
Tot en met eind februari zijn ca. 240.000 vaccins beschikbaar voor de doelgroep van 
zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Hierin zit ook een deel van de vaccins dat eind februari 
geleverd wordt en pas in maart ingezet kan worden voor vaccinatie. Op basis van de eerder 
afgesproken volgorde zullen de verschillende groepen uitgenodigd worden. Als eerste wordt gestart 
met de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen die in de eerste ronde 
vanaf begin januari geen afspraak hebben kunnen maken. Gelijktijdig komen de zorgmedewerkers in 
de klinische medisch specialistische revalidatie aan de beurt. Vervolgens worden de 
zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg uitgenodigd. Het aantal medewerkers in deze groepen 
en het beschikbaar aantal vaccins in februari komen ongeveer overeen. In de loop van februari zal zo 
snel als mogelijk duidelijkheid worden gegeven over het uitnodigen van de medewerkers in de 
wijkverpleging. 

 
1 Inclusief zorgmedewerkers klinische medisch specialistische revalidatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
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Als bekend is wanneer de volgende vaccins geleverd worden zullen zorgmedewerkers in de Wmo-
ondersteuning en de pgb-zorgverleners zo spoedig mogelijk een uitnodiging krijgen. Begin maart 
kunnen deze zorgmedewerkers naar verwachting uitgenodigd worden, zodat alle zorgmedewerkers 
uit de genoemde groepen eind maart hun eerste vaccinatie zullen hebben ontvangen, met een 
mogelijke uitloop naar begin april. Ook hier zal een fasering in plaatsvinden, zodat er vaccins 
beschikbaar zijn om afspraken in te plannen met deze zorgmedewerkers. 
 

De uitnodiging 
Een week voor de te verwachten ‘go’ ontvangt de werkgever van de branchevereniging onder 
embargo de (nieuwe) standaard uitnodigingbrief om hun zorgmedewerkers uit te nodigen. Naast de 
standaard uitnodigingsbrief ontvangt de werkgever een checklist waarmee de werkgever de 
zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor vaccinatie kan selecteren.  
 
De uitnodigingsbrief moet op naam van de werknemer worden gezet en met het logo van de 
werkgever. Dit kan zowel digitaal (als pdf) als geprint. Bij de uitnodigingsbrief naar de 
zorgmedewerkers komen drie bijlagen: 

1. Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona 
2. Factsheet Vaccin in het kort  
3. Informatie over landelijke registratie bij het RIVM 

 
Let op! De werkgever mag de uitnodigingsbrief pas naar de betreffende zorgmedewerkers 
versturen nadat hiervoor de ‘go’ is ontvangen van de branchevereniging.  
 
Nieuwe medewerkers die na de ‘go’ starten bij hun werkgever kunnen alsnog de uitnodigingsbrief 
ontvangen en een afspraak maken voor een vaccinatie. 
 
Bent u geen lid van een branchevereniging dan kunt u zich aanmelden via RIVM - vaccinatie 
zorgmedewerkers. U ontvangt dan de betreffende stukken van het RIVM. 
 

Het maken van een afspraak voor vaccinatie 
Zorgmedewerkers maken telefonisch een afspraak voor vaccinatie via het landelijke callcenter van 
de gezamenlijke GGD’en. Er worden direct twee afspraken gemaakt, voor zowel de 1e als voor de 2e 
vaccinatie. Omdat we snel een goed beeld willen hebben van de hoeveelheid zorgmedewerkers die 
zich laat vaccineren, is het belangrijk dat zorgmedewerkers die uitgenodigd zijn zo snel mogelijk een 
afspraak maken. Dat vraag van de werkgever flexibiliteit om zo spoedig mogelijk na de ‘go’ 
zorgmedewerkers uit te nodigen. Werkgevers worden gevraagd zorgmedewerkers te informeren, te 
stimuleren en in de gelegenheid te stellen om zich te laten vaccineren. De werkgever kan de 
zorgmedewerkers vragen de afspraak zoveel mogelijk buiten roostertijd en in afstemming met 
collega’s te plannen.  
 
De GGD’en vaccineren 7 dagen per week op 25 locaties in heel Nederland. Ruime openingstijden van 
de vaccinatielocaties zorgen ervoor dat de zorg in de instellingen zo goed mogelijk kan doorgaan. 
 

Het vaccin 
Zorgmedewerkers in verpleeghuizen die al een afspraak hebben, krijgen het vaccin van 
BioNTech/Pfizer. De zorgmedewerkers die in de komende periode de uitnodiging ontvangen voor 
het maken van een afspraak, worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Het 
AstraZeneca-vaccin bestaat uit twee prikken, waarbij de tweede vaccinatie 11 - 12 weken na de 
eerste prik gegeven wordt.  
 

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20201224%20-%20Vaccinatie%20tegen%20corona.pdf
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-vaccinatie-medewerkers
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-vaccinatie-medewerkers
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Overige zorgmedewerkers 
Medewerkers in de directe COVID-zorg (COVID-bedden (klinisch en intensive care), -ambulances en 
SEH), intramurale GGZ-zorg en huisartsen worden ook in de eerste groep zorgmedewerkers 
gevaccineerd. Overige zorgmedewerkers worden in de huidige vaccinatiestrategie vanaf mei 
uitgenodigd. 
 

PGB gefinancierde zorg 
Voor pgb gefinancierde zorg geldt dat wanneer de zorgmedewerker via een instelling zorg levert, 
deze instelling zorgdraagt voor het uitnodigen van de zorgverlener. In de gevallen dat er een directe 
overeenkomst is tussen pgb-houder en zorgverlener, wordt de pgb-houder gevraagd op te treden als 
werkgever, zoals bedoeld bij de ’afbakening’. Pgb-houders ontvangen een brief vanuit de SVB waarin 
staat dat zij hun zorgverleners mogen uitnodigen. Bij deze brief ontvangt de pgb-houder de 
uitnodigingen voor de zorgverleners op naam. De pgb-houder hoeft dus verder geen selectie te 
maken en kan de uitnodigingen gelijk aan de zorgverleners geven. Uitzondering hierop zijn de pgb-
houders die wijkverpleging via de Zvw ontvangen. Hiervoor wordt een andere werkwijze opgesteld.  
 

Informatie vaccinatie Corona 
Om uw medewerkers zo goed mogelijk te kunnen informeren over het vaccineren, biedt de 
Rijksoverheid een communicatietoolkit aan. Hier vindt u bijvoorbeeld afbeeldingen, banners en 
posts voor sociale media, expert video’s, infographics en factsheets. De algemene publiekscampagne 
is in december 2020 van start gegaan. Er zijn radio- en tvspots waarin wordt verwezen naar de 
landelijke website coronavaccinatie.nl. Op de website is informatie te vinden over de vaccins, uitleg 
over de werking, volgorde van doelgroepen, bijsluiters, informatie in andere talen etc. Daarnaast kan 
iedereen vragen stellen via het landelijke telefoonnummer 0800-1351.  
 
Op de website van het RIVM, staat medische informatie, bijvoorbeeld over bijwerkingen, 
zwangerschap en medicijngebruik. Persoonlijke en medische vragen waarvoor het antwoord niet te 
vinden is via de website kunnen altijd worden gesteld aan de eigen arts.   
 

Vragen over deze werkwijze? 
Heeft u vragen over deze werkwijze dan kunt u deze mailen naar covid-
19vaccinatiezorgmedewerkers@rivm.nl.  

https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie
https://coronavaccinatie.nl/
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden/ziekte-medicijnen-en-behandelingen
mailto:covid-19vaccinatiezorgmedewerkers@rivm.nl
mailto:covid-19vaccinatiezorgmedewerkers@rivm.nl

