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1 Inleiding 

Op vrijdag 29 2022 juli heeft door de minister van VWS besluitvorming 
plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het 
najaar. In deze nieuwe vaccinatieronde ontvangt onder andere 
zorgmedewerkers van 12 jaar1 en ouder die contact heeft met patiënten 
en cliënten een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona. 
 
Vanaf dinsdag 13 september 2022 kunnen werkgevers hun 
zorgmedewerkers uitnodigen. Vanaf week 38 kunnen de eerste 
zorgmedewerkers gevaccineerd worden bij de GGD.  
 
“Hoewel niet goed te voorspellen, geeft het OMT-V aan dat er in de 
nazomer rekening gehouden moet worden met een toename van 
infecties en de daarbij behorende oplopende belasting voor de zorgketen 
en maatschappelijke belasting (door vele absenties). Het OMT-V geeft 
een aantal doelen van de herhaalprik, zoals het beschermen van 
kwetsbaren, voorkomen van te grote belasting van de zorgketen en/of 
verstoring van de samenleving door uitval wegens ziekte”. 
 
Deze werkwijze is opgesteld voor werkgevers van zorgmedewerkers. In 
deze werkwijze informeren wij u over het selectie -en 
uitnodigingsproces.  
 

1.1 Op hoofdlijnen 
• De werkgever selecteert en nodigt de zorgmedewerker uit met 

een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief. 
• De zorgmedewerker kan zich aanmelden via de link in de 

uitnodigingsbrief bij de Digitale Assistent van de GGD. 
• Via de Digitale Assistent worden enkele vragen gesteld en 

worden de wensen voor een mogelijke datum, tijdstip en locatie 
uitgevraagd. 
 Zoals voorkeur doordeweeks of weekend, ochtend, middag of 

avond. 
• Binnen 5 dagen ontvangt de zorgmedewerker via mail een 

afspraak, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 
de opgegeven wensen. 

• In de afspraakbevestiging staat een barcode, welke gescand kan 
worden op de locatie.  

• Indien de zorgmedewerker niet in staat is naar de afspraak te 
komen, kan deze online worden verzet of geannuleerd door de 
zorgmedewerker. 

  

 
1 Deze leeftijdsgrens is direct overgenomen vanuit het OMT-advies. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/29/herhaalprik-tegen-corona-voor-alle-12-plussers
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2 Doelgroep 

Medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 12 jaar 
en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten.  
 
Het gaat om medewerkers, uitzendkrachten, ZZP’ers, stagiaires, 
leerlingen en vaste vrijwilligers in de zorg en ondersteuning met patiënt- 
of cliëntcontact in: 

1. Zelfstandige klinieken (incl. abortus klinieken) 
2. De geboortezorg 
3. Instellingen voor ouderenzorg2 
4. De zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk en verstandelijk 

gehandicapten 
5. Kleinschalige woonvormen 
6. De geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken) 
7. De GGZ-crisisdienst 
8. De Wmo-zorg (huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning, 

dagbesteding en maatschappelijke opvang) 
9. De wijkverpleging, en 
10. PGB zorgverleners 
11. DJI (Dienst Justitiële Instellingen) 
12. Revalidatiezorg 
13. Huisartsenpraktijken 
14. Huisartsenposten 
15. De regionale Ambulancevoorzieningen (RAV)  
16. Ziekenhuismedewerkers 
17. Medewerkers categorale en revalidatie instellingen 

 
3 Selecteren 

Wij vragen zorgaanbieders een selectie te doen van de 
zorgmedewerkers binnen de eigen organisatie en hen uit te nodigen 
voor de herhaalprik tegen corona. Alléén zorgmedewerkers die vallen 
onder de definitie van de doelgroep ‘zorgmedewerkers’ (zoals 
beschreven bij paragraaf 2) komen in aanmerking voor een herhaalprik 
tegen corona.  
 

4 Uitnodigen 

De uitnodigingsbrief moet op naam van de zorgmedewerker worden 
gezet met het logo van de werkgever. U kunt de uitnodiging zowel 
digitaal (pdf) als geprint versturen.  
 
Bij de uitnodigingsbrief naar uw zorgmedewerkers komen drie bijlagen: 

1. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie 
2. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM 
3. Vragenlijst herhaalvaccinatie COVID-19 zorgmedewerkers  

 

 
2 Waar overigens ook jongere mensen kunnen wonen, zoals jong-dementerenden en mensen met niet 
aangeboren hersenletsel.  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidsverklaring-boostervaccinatie-COVID-19-zorgmedewerkers
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5 Afspraak maken 

1. Zorgmedewerkers kunnen zich aanmelden bij de Digitale 
Assistent van de GGD via de link in de uitnodigingsbrief. 

2. Via de Digitale Assistent worden de mogelijke wensen 
uitgevraagd voor de dag en tijdstip van de vaccinatie.  

3. De digitale assistent biedt versnelde toegang tot vaccinatie. Via 
de digitale assistent worden zorgmedewerkers gefaseerd 
uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD. 

4. Binnen 5 dagen ontvangen de zorgmedewerkers via mail een 
afspraak voor vaccinatie, waarbij gepoogd wordt rekening te 
houden met de opgegeven wensen.  

5. In de afspraakbevestiging staat een barcode die gescand wordt 
op de locatie.  

6. Indien de zorgmedewerker niet in staat is om naar de afspraak te 
komen, kan deze online worden verzet of geannuleerd. 

7. Zorgmedewerkers worden gevraagd om zelf rekening te houden 
met het interval van 3 maanden na de laatste vaccinatie of 3 
maanden na een doorgemaakte coronabesmetting. 

8. Op locatie worden zorgmedewerkers gevraagd naar de 
gepersonaliseerde uitnodigingsbrief, zodat vastgesteld kan 
worden dat iemand de herhaalprik tegen corona ontvangt als 
zorgmedewerker. 

 
Indien de werkgever het nodig acht met zijn/haar zorgmedewerkers af 
te spreken niet allen op dezelfde dag gevaccineerd te worden, is dat aan 
de werkgever zelf.  
 

6 De vaccins 

Alle mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik tegen 
corona krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: Moderna of 
BioNTech/Pfizer. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. 
Het is niet mogelijk om te kiezen met welk vaccin uw personeel de 
herhaalprik tegen corona krijgt. Uit onderzoek is gebleken dat er geen 
verschil in effectiviteit en/of bijwerkingen tussen beide vaccins zit.  
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 1 september de 
aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna onder 
voorwaarden goedgekeurd.  
 
De vernieuwde vaccins bevatten naast de originele stam (Wuhan) ook 
de omikronvariant (BA.1). Deze vaccins zorgen voor een bredere 
bescherming tegen verschillende varianten. De vaccins mogen gebruikt 
worden voor iedereen van 12 jaar en ouder na de basisserie.  
 
Zie: Europese beoordelingscomité CHMP over de vernieuwde vaccins   
En: CBG over de goedkeuring van de coronavaccins 
 

6.1 Interval 
Tussen de laatste vaccinatie en de herhaalprik tegen corona wordt een 
interval van 3 maanden of langer gehanteerd. Het interval van minimaal 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/moderna
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/biontech-pfizer
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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3 maanden geldt voor zowel de tijd tussen de laatste vaccinatie en de 
herhaalprik tegen corona als na een doorgemaakte coronabesmetting . 
 

6.2 Interval met andere vaccins 
Bij toediening van een COVID-19-vaccin hoeft geen specifiek interval 
gehanteerd te worden met andere vaccins, bijvoorbeeld uit het 
Rijksvaccinatieprogramma, de griep- of pneumokokkenvaccinatie en 
reizigersvaccinaties. Ook het gelijktijdig toedienen van een ander vaccin 
heeft geen invloed op de immunogeniciteit of reactogeniciteit van de 
vaccins. Informatie kunt u hier vinden: COVID-19-vaccinatie | LCI 
richtlijnen (rivm.nl).  
 

7 Meer informatie 

De belangrijkste informatie is te vinden via: 
• Website Rijksoverheid: Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
• Website RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 

RIVM 
• Landelijke informatie van Rijksoverheid: Vaccinatie tegen het 

coronavirus | Rijksoverheid.nl 
 
Er zijn meerdere Q&A’s beschikbaar op de website van het RIVM, deze 
worden doorlopend geactualiseerd. Ook op de pagina van de 
zorgmedewerkers staan diverse Q&A’s m.b.t. deze route.  
 
Vragen: 

• Heeft u vragen over deze werkwijze dan kunt u contact opnemen 
met uw eigen branchevereniging.  

• Zorgmedewerkers met vragen over hun aanmelding of afspraak 
kunnen terecht bij de chatfunctie van de Digitale Assistent. 

• Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het Logistiek 
Coördinatie Centrum (LCC) van het RIVM. Telefonisch via 088-
6898900, optie 4 en per mail via support.lcc@rivm.nl. Het LCC is 
van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 
17.00 uur. 

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.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
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/herhaalprik-tegen-corona
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/herhaalprik-zorgmedewerkers
mailto:contact
mailto:support.lcc@rivm.nl
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