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VRAGEN EN ANTWOORDEN BOOSTERVACCINATIE 

WEBINAR RONAZ  

16 NOVEMBER 2021 

 

Aanleiding 

Naast alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen ook alle bewoners van 18 jaar en ouder van 

instellingen (verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, begeleid/beschermd wonen, 

revalidatiecentra en GGZ-instellingen) een booster krijgen. In deze instellingen neemt het aantal 

infecties toe, wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere kans op besmetting 

en op ernstige ziekte. Ook zorgmedewerkers krijgen een boostervaccinatie aangeboden. De 

boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona en dat de 

druk op de zorg daarmee verder toeneemt. 

1. Hoelang is de interval tussen de griep vaccinatie en de booster vaccinatie? 

De boostervaccinatie dient minimaal 14 dagen vóór of 7 dagen ná de griepprik te zijn.  

 

2. Hoelang is de interval tussen de 2e vaccinatie en de booster vaccinatie? 

Tenminste 6 maanden. Als er na de 2e coronavaccinatie besmetting heeft plaatsgevonden geldt 6 

maanden na positief te zijn getest. Bij een ziekenhuisopname i.v.m. ernstige COVID klachten geldt 

6 maanden na de ontslagdatum uit het ziekenhuis. 

 

3. Met welk vaccin wordt de booster gedaan? 

Er wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin (heteroloog). Er is geen keuze in vaccin.  

 

4. Mogen we medewerkers meteen mee vaccineren?  

Ja, medewerkers uit de directe zorg mogen meteen mee gevaccineerd worden. 

 

5. Mogen andere medewerkers uit spillage geprikt worden? 

Ja, medewerkers mogen van oud naar jong met spillage gevaccineerd worden. 

 

6. Kunnen we de vaccinaties uitspreiden over meerdere dagen? 

In alle scenario’s wordt rekening gehouden met het feit dat de gehele locatie in één keer 

wordt gevaccineerd. 

 

7. Hoe bestel ik vaccin voor mijn instelling? 

Een aantal instellingen met medische dienst kon op 15 november vaccin bestellen. Dit wordt 

23 november geleverd door RIVM. Instellingen zonder medische dienst kunnen dit niet op deze 
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manier bestellen. De GGD wil graag actief hulp bieden bij levering van vaccin 

en ambiante middelen: 

 ter handstelling van flacons met ambiante middelen is mogelijk 

 ter handstelling van opgetrokken spuiten is mogelijk 

In beide gevallen is de arts die verantwoordelijk is voor het vaccineren, verantwoordelijk voor 

het invullen van de documentatie die nodig is voor de ter handstelling. 

 

8. Onze instelling kan zelf vaccineren, maar niet registreren. Kan de GGD dit 

gedeelte overnemen? 

De GGD krijgt geen toestemming om vaccinaties te registeren die niet door de GGD gezet zijn, 

registratie gaat via eigen het systeem, BRBA, HIS etc. 

 

9. De vaccinaties staan dan in verschillende systemen geregistreerd, geeft dat DCC 

problemen? 

Nee, alle systemen zijn aan de achterkant aan elkaar gekoppeld in CIMS (corona 

informatie management system) van het RIVM. 

 

10. Onze instelling zou kunnen vaccineren bij een andere instelling, maar heeft hier hulp 

bij nodig. Kan de GGD ons hierbij helpen? 

De GGD zoekt erg graag de samenwerking op en zoekt graag mee naar oplossingen om elke 

instelling zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen.  

 

11. Hoe kan ik de GGD bereiken om hulp te krijgen bij deze boostercampagne? 

Er komt een landelijk webformulier waarmee een instelling zich kan opgeven 

voor de boostervaccinaties: https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-

instellingen-door-ggd/ 

 

12. Hoe kunnen onze bewoners die onder hun eigen huisarts vallen gevaccineerd 

worden? 

Deze bewoners worden bij voorkeur meegenomen tijdens de vaccinatie in uw instelling. De 

huisarts moet hiervoor een toestemmingsverklaring afgeven. De GGD denkt graag mee in een 

oplossing voor bijvoorbeeld de registratie van deze vaccinatie, als deze problematisch blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/
https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/
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Vragen gesteld tijdens het RONAZ webinar op dinsdag 16 november 

Tijdens het webinar gingen veel vragen over: wat kan de GGD betekenen in de vaccinatie van 

zorgmedewerkers en cliënten? En als we het zelf regelen, hoe pakken we het dan aan? Hieronder 

een overzicht van de meest gestelde of prangende vragen: 

 

13. Het kabinet heeft gezegd: zorgmedewerkers en 60+ers krijgen op zeer korte termijn 

een uitnodiging voor een boosterprik. Wie organiseert dit? En wat is ‘zeer korte 

termijn’?   

RIVM verzorgt het uitnodigingstraject. 

 

14. Kunnen zorgmedewerkers zich ook door de GGD laten vaccineren? Het is duidelijk 

dat het de bedoeling is/dat de GGD graag wil dat zorgmedewerkers zo veel mogelijk 

door zorginstellingen zelf worden gevaccineerd. Maar als een instelling dit niet kan, kan 

het dan wel bij de GGD? En zo ja hoe?  

Ja dit kan, maar vooralsnog alleen met de brief van het RIVM. Deze worden momenteel nog niet 

verstuurd. 

 

15. Idem voor de vaccinatie van bewoners: als een (kleine) zorginstelling dit niet zelf 

kan, kan de GGD een mobiel team sturen om cliënten te vaccineren?  

Dit zijn we op dit moment aan het organiseren. De verwachting is dat vanaf medio januari kan. De 

instelling kan zich opgeven via www.vaccinatie-instellingen.nl. 

 

16. Als zorgorganisaties zélf willen vaccineren: hoe pakken ze dat aan? Wat is de route 

voor het vaccineren van bewoners? En wat is de route voor het vaccineren van 

zorgmedewerkers? Komen hiervoor werkinstructies? 

Antwoord volgt. 

 

17. Kan de GGD helpen en zo ja, waarmee?  

Een instelling kan zich aanmelden via www.vaccinatie-instellingen.nl. Het proces is als volgt: 

 

http://www.vaccinatie-instellingen.nl/
http://www.vaccinatie-instellingen.nl/
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18. Wat is de rol van huisartsen bij de vaccinatie?  

De huisarts meldt de niet mobiele thuiswonende burgers aan voor thuisvaccinatie. 

 

19. Waar kan je vaccinaties bestellen? 

 Via deze link bestel je vaccins voor bewoners: https://www.rivm.nl/covid-19-

vaccinatie/professionals/zorginstellingen-boostervaccinatie-bewoners 

 Waar kan je bestellen voor medewerkers? Op dezelfde manier, je telt de aantallen op bij de 

bewoners.  

 

20. Hoe worden kleinschalige woonvormen op de hoogte gesteld hoe de boosterprik te 

verkrijgen is? 

Antwoord volgt. 

 

21. Hoe zorg je voor de registratie van de vaccinaties?  

Registratie vindt plaats in het systeem/de organisatie waar de verantwoordelijk arts bij is 

aangesloten/aan gekoppeld is zodat de naam kan worden vastgelegd/gekoppeld. 

 

22. Komen vaste vrijwilligers ook in aanmerking voor de boostervaccinatie? 

Ja, het gaat om medewerkers en vaste vrijwilligers in de zorg en maatschappelijke 

ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten.  

 

23. Wat is de geldende definitie voor de zorgmedewerker met direct patiënt-

/cliëntcontact?  

Antwoord volgt. 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-boostervaccinatie-bewoners
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-boostervaccinatie-bewoners
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24. Als je zelf vaccineert als zorgorganisatie: is het voldoende als een arts op afstand 

beschikbaar is bij het vaccineren?  

Nee, er moet ter plekke een arts aanwezig zijn voor eventuele calamiteiten en medische vragen 

over medicatie en dergelijke. 

 

25. Voor vaccinatie vraagt onze zorgorganisatie medewerkers om een 

gezondheidsverklaring. Voorheen stuurden ze medewerkers als een of meer vragen met 

‘ja’ waren beantwoord, door naar de GGD. Kan dat nu weer? Kunnen zij zich dan zelf bij 

GGD aanmelden?  

Als de medewerker de brief van het RIVM heeft gekregen, dan kan dat zeker. 

 

26. Moeten de artsen van de instelling de gezondheidsverklaringen van medewerkers 

beoordelen? Is dat gewenst?  

Ja. 

 

27. Mogen medewerkers van de instelling (verpleegkundigen) vaccineren als er geen 

arts bij is?  

Nee, dat mag niet. Er moet een arts ter plekke zijn i.v.m. eventuele calamiteiten (bijv. als iemand 

flauw valt) en medische vraag over bijvoorbeeld medicatie. 

 

28. Wie mag aanwezig zijn bij de vaccinatie: de huisarts, de bedrijfsarts of de specialist 

oudergeneeskunde of een andere instellingsarts? 

Beiden mag: het gaat erom dat een arts paraat staat bij calamiteiten en eventuele 

medische vragen. Belangrijk: Arts moet een BIG registratie hebben. 

 

29. Welke rol kunnen huisartsen spelen bij de praktische uitvoering van de vaccinatie? 

Antwoord volgt. 

 

30. Wat is de planning om ouderen en zorgmedewerkers het boostervaccin toe te 

dienen? En is dat gelijktijdig of opeenvolgend? 

Indien de instellingen zelf vaccineert, gelijktijdig. Via de GGD, gaat het via de leeftijdscohorten 

die het RIVM bepaalt en uitnodigt. 

 

31. De boosterprik voor bewoners van kleinschalige zorginstelling verloopt toch via de 

HAP?  

Nee, de HAP heeft aangegeven deze opdracht niet meer aan te kunnen nemen. 

 

32. Kunnen wij als kleinschalige woonvorm ons aansluiten bij een groot verpleeghuis in 

de buurt?  

Ja, dat mag. Maak daarover afspraken binnen je eigen regio. 
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33. Wat te doen bij uitvoering van zorg door onderaannemer? Kunnen zorgmedewerkers 

van de onderaanneming met AGB-code melden bij GGD voor boosterprik?  

Antwoord volgt. 

 

34. Valt een RIBW onder kleinschalige woonvormen? 

Ja, kijk hier voor meer informatie over de boostervaccinatie van branchevereniging Valente: 

https://www.valente.nl/nieuws/update-coronavirus-in-mo-vo-en-bw/ 

 

35. Mochten er van de medewerkers die wij uitnodigen nog medewerkers zijn die de 1ste 

vaccinatie nog moeten krijgen kunnen wij die dan de booster geven als 1ste vaccinatie 

en de 2de vaccinatie bij de GGD laten halen? Zo ja, is daar dan een aparte route voor?  

Alleen als er inderdaad met comirnaty (BioNTech/Pfizer) gevaccineerd wordt, overigens is iedereen 

altijd nog welkom bij de GGD voor 1e of 2e prikken, maakt niet uit waar je de 1e hebt gehad. 

 

36. Zit er veel verschil tussen de verschillende vaccins als het gaat om ziektelast, 

opname ziekenhuis en IC?  

Beide vaccins zijn mRNA vaccins die tot op heden als booster zijn goedgekeurd door de 

European Medicines Agency. Wel is het Spikevax (Moderna) booster vaccin voor nu alleen 

goedgekeurd bij leeftijden van 60+ i.v.m. een lopend onderzoek over een mogelijk verband 

tussen de zeldzame bijwerking van een ontstoken hartzakje bij de jonge populatie. Om deze reden 

wordt zorgpersoneel en zorginstellingen op dit moment gevaccineerd 

met Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

 

37. Welke gegevens zijn er nodig om cliënten aan te melden via het GGD-portaal? 

Moeten die door een arts worden gedeeld of kan dat door bijvoorbeeld de 

locatiemanagers worden gedaan?  

Portaal gaat via DigiD. Telefonisch moet de burger bij de melder aanwezig zijn. 

 

38. Als een huisarts wordt gevraagd om tijdens de boostervaccinaties als medicus 

aanwezig te zijn om in te kunnen grijpen als dat nodig is en wij vaccineren de 

betreffende bewoners (die dus vallen onder de huisarts) waar kunnen ze dan 

die aanwezigheid declareren? 

Antwoord volgt. 

 

39. Als je als zorginstelling zelf vaccineert, krijg je daar een vergoeding voor? 

Antwoord volgt. 

 

 

 

https://www.valente.nl/nieuws/update-coronavirus-in-mo-vo-en-bw/
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40. Hoe ziet het aanmelden voor vaccinaties er schematisch uit? 

 

 

 

41. Hoe kunnen niet mobiele thuiswonenden (NMTW) aangemeld worden? 

 


