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Beschrijving werkwijze vaccineren zorgmedewerkers 
 
Doel document: Uitleg over werkwijze vaccineren medewerkers 
 
Opgesteld door het RIVM, in samenwerking met VWS, GGD/GHOR Nederland, ActiZ, VGN en 
ZorgthuisNL. 
 
 
Inleiding 
In dit document wordt de werkwijze over het vaccineren van zorgmedewerkers nader toegelicht. 
 
Een goed werkend vaccin is de belangrijkste troef om de wereldwijde verspreiding van het 
coronavirus een halt toe te roepen. In de huidige (epidemiologische) situatie is de druk op de zorg 
onverminderd hoog en kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Daarom adviseert de 
Gezondheidsraad om te starten met het vaccineren van ouderen (60-plussers), medische 
risicogroepen en zorgmedewerkers die met deze groepen in contact komen. Dit is een grote groep 
mensen voor wie snelle beschikbaarheid van een COVID-19 vaccin belangrijk is. Besloten is om te 
beginnen met bewoners en zorgverleners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, 
instellingen voor gehandicaptenzorg en de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. 
 
Bij mensen die vanwege onderliggend lijden niet gevaccineerd kunnen worden, adviseert de 
Gezondheidsraad om in te zetten op ‘ringbescherming’, dat is het beschermen van mensen in de 
nabijheid van een kwetsbaar persoon. Zo wordt de kans op besmetting en ziekte verkleind. 
Daarom vaccineren we ook de zorgmedewerkers.  
Hoe de vaccinatie uiteindelijk kan plaatsvinden is in de praktijk afhankelijk van: 

a) beschikbaarheid van (type) vaccins. 
b) mogelijkheden van transport, distributie en opslag. 
c) beschikbaarheid van professionals en locaties om te vaccineren.  

 
Vanwege de logistieke eigenschappen van het BioNTech/Pfizer vaccin, dat als eerste beschikbaar 
zal zijn, krijgen allereerst de zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, 
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning een uitnodiging voor de COVID-19 
vaccinatie. Zij worden vanaf 4 januari uitgenodigd voor de vaccinatie bij de GGD. 
 
Het is van belang dat er snel gestart kan worden met vaccineren. Tegelijkertijd is het van belang 
dat dit zorgvuldig gebeurt in zowel de aanloop naar als gedurende de vaccinatiecampagne. De 
druk op zorgmedewerkers is hoog, waardoor vaccineren ervaren kan worden als een extra beslag 
op zorgmedewerkers. Dit terwijl het juist zo belangrijk is dat zoveel mogelijk zorgmedewerkers 
zich laten vaccineren. Daarnaast willen we zo min mogelijk verspilling van het vaccin en zo 
efficiënt mogelijk te werk gaan.  
 
Het vaccin 
De zorgmedewerkers krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. De gezamenlijke GGD’en zijn 
gevraagd de vaccinatie op centrale locaties in het land uit te voeren. De keuze om op centrale 
locaties te starten heeft te maken met de eigenschappen van het vaccin (BioNTech/Pfizer). Het 
bewaren op -75°C , de verpakkingen met 975 flacons per verpakking en het beperkte aantal 
vaccins, maakt vaccineren op grote, veilige locaties de beste optie op korte termijn.  
 
Het BioNtech/Pfizer-vaccin bestaat uit twee inentingen waartussen drie weken tijd zit. De GGD’en 
vaccineren 7 dagen per week op 25 locaties in heel Nederland. Ruime openingstijden van de 
locaties van de GGD-en zorgen ervoor dat het werk van zorgmedewerkers in de instellingen 
gewoon kan doorgaan. Ook andere vaccins die later beschikbaar komen zullen in twee keer 
moeten worden toegediend. 
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Doelgroep zorgmedewerkers 
De volgende medewerkers vallen onder doelgroep zorgmedewerkers die als eerste uitgenodigd 
worden om zich te laten vaccineren: 
 
Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief 
stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten.  
 
Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze doelgroep. Vrijwilligers en mantelzorgers 
vormen geen aparte groep in de vaccinatiestrategie. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de 
(leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie. 
 
In welke volgorde worden de zorgmedewerkers gevaccineerd? 
De volgorde binnen de doelgroep zorgmedewerkers is: 

1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. 
2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg. 
3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.  

 
De snelheid waarmee deze groepen aan de beurt komen hangt af van de beschikbaarheid van 
vaccins en de opkomst. Wanneer er ruimte ontstaat bij de vaccinatielocaties voor de volgende 
groep, wordt deze uitgenodigd. 

 
Tijdlijn 
In de periode tot 4 januari worden de laatste controles uitgevoerd of er gestart kan worden met 
vaccinatie. Op 4 januari volgt het besluit om te starten.  
Van werkgevers van zorgmedewerkers  van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen wordt 
gevraagd de uitnodigingsbrieven te versturen op 4 januari na een formele ‘go’ van GGD/GHOR 
Nederland en het RIVM. Uw branchevereniging informeert u hierover. 
 
Vervolgens komen er elke week nieuwe leveringen binnen van het vaccin. Dat betekent dat per 
week bekeken wordt of er ruimte is voor de volgende groep om zich te laten vaccineren. Ook 
hiervoor krijgen werkgevers van zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg en 
vervolgens voor wijkverpleging en Wmo-ondersteuning via hun brancheverenigingen een ‘go’ om 
hun zorgmedewerkers uit te nodigen. Dit zal naar verwachting in de loop van januari zijn. 
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De informatie over vaccinleveringen van vaccinleveranciers verandert continu. De aantallen die op 
dit moment toegezegd zijn, zijn ruim voldoende voor de afspraken die in het afsprakensysteem 
van de GGD zullen worden opengezet. Vanwege de onzekerheden in de leveringen, is op dit 
moment helaas niet te garanderen dat voor alle afspraken een vaccin beschikbaar zal zijn. Dit 
betekent dat er mogelijk afspraken worden ingepland waarvoor uiteindelijk blijkt dat er geen 
vaccins voor beschikbaar zijn. Een afspraak zal dan verplaatst of geannuleerd worden. De kans 
hierop achten we zeer klein en is alleen nodig indien de leveringen significant verlaagd worden.  
 
Uitnodigen van de zorgmedewerkers 
Uw zorgmedewerkers maken telefonisch een afspraak via het landelijke callcenter voor vaccinaties 
van de gezamenlijke GGD’en. Ze moeten daarbij direct twee afspraken maken, 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 zo snel mogelijk 
een afspraak maken bij het landelijk callcenter. Het vraagt van u, als werkgever, flexibiliteit om op 
korte termijn zorgmedewerkers uit te nodigen, zodra u daarvoor het signaal ontvangt van uw 
brancheorganisatie. Dat betekent dat u voorbereid moet zijn als u in de periode vanaf 4 januari 
wordt gevraagd om uw medewerkers uit te nodigen een afspraak te maken voor vaccinatie.  
 
U informeert, stimuleert en stelt uw zorgmedewerkers in de gelegenheid om zich te laten 
vaccineren. U kunt uw medewerkers vragen de afspraak zoveel mogelijk buiten roostertijd en in 
afstemming met collega’s te plannen.  
 
De uitnodiging 
Als werkgever ontvangt u een standaard uitnodigingsbrief om uw zorgmedewerkers uit te nodigen. 
Deze brief moet op naam van de werknemer worden gezet en met het logo van uw organisatie. 
Dit kan zowel digitaal als geprint. Bij de uitnodiging naar de zorgmedewerkers komen drie 
bijlagen: 

1. Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona 
2. Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19 
3. Informatie over landelijke registratie bij het RIVM 

 
Communicatietoolkit zorginstellingen  
Zorgmedewerkers kunnen zich als eerste laten inenten. Om hen zo goed mogelijk te informeren 
over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid een communicatietoolkit aan. Hier vindt u 
communicatiemiddelen om te gebruiken voor het informeren van zorgmedewerkers. Denk 
bijvoorbeeld aan afbeeldingen, banners en posts voor sociale media, expert video’s, infographics 
en factsheets. 
 
Informatie vaccinatie Corona 
De publiekscampagne is op 14 december jl. van start gegaan. Sinds 14 december zijn er 
radiospotjes waarin wordt verwezen naar de website coronavaccinatie.nl. Op de website is 
informatie te vinden over de vaccins, uitleg over de werking, bijsluiters, bijwerkingen etc. 
Daarnaast kan iedereen vragen stellen via het landelijke telefoonnummer 0800-1351. Algemene 
informatie over de COVID-19 vaccinatie en het vaccinatieproces worden ook beschikbaar gesteld 
via berichten op sociale media, onlineadvertenties en dagbladadvertenties (op 15 en 22 
december). Vanaf januari komen er in aanvulling op deze kanalen ook tv-spots. Mensen die voor 
de vaccinatie worden uitgenodigd ontvangen een brief met heldere uitleg en 
achtergrondinformatie. De uitleg wordt gevisualiseerd. Wanneer mensen behoefte hebben aan 
meer informatie verwijzen we hen naar de website coronavaccinatie.nl en thuisarts.nl. Persoonlijke 
en medische vragen moeten uiteraard altijd worden gesteld aan de eigen arts of begeleider.  
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