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Nieuwsbericht: Communicatie najaarsronde voor 

zorgorganisaties  
 

Traject: Vaccinatie tegen corona voor cliënten in instellingen  

 

12 september 2022 

 

 

Besluit minister 

Op vrijdag 29 juli heeft door de minister van VWS besluitvorming 

plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het najaar. 

In deze nieuwe vaccinatieronde ontvangen onder andere alle bewoners 

van zorginstellingen een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona.  

  
 

 

Wat wordt er van zorgorganisaties gevraagd  

Aan zorgorganisaties wordt gevraagd om een selectie te maken van 

cliënten die in aanmerking komen voor de herhaalprik tegen corona. 

Zorgorganisaties kunnen vanaf 13 september 2022 starten met het 

uitnodigen van cliënten. Vanaf week 38 worden organisaties die bekend 

zijn bij de regionale GGD, proactief uitgenodigd door de regionale GGD. 

Organisaties die nog niet eerder contact hebben gehad met de regionale 

GGD, kunnen zich aanmelden via de aanmeldlink. 

Bekijk voor meer informatie de Werkinstructie herhaalprik tegen corona 

voor instellingen | RIVM.   
 

 

Proces op hoofdlijnen  

Instellingen zonder medische dienst 

De zorgorganisatie die bekend zijn bij de GGD, worden proactief benaderd 

door de regionale GGD. Zorgorganisaties die nog niet bekend zijn bij de 

GGD, kunnen zich aanmelden via de aanmeldlink of via 

vaccinatiehulp@ggdghor.nl. 

• De zorgorganisatie selecteert en nodigt de client uit met een 

gepersonaliseerde uitnodigingsbrief.  

• De regionale GGD benadert de zorgorganisatie voor het 

maken van een afspraak met de mobiele prikteams, om langs te 

komen voor vaccinatie. 

• Mobiele (of mobiel gemaakte bewoners) kunnen ook naar 

een GGD-priklocatie voor hun vaccinatie. 

• De zorgorganisatie regelt dat de toestemmingsformulieren 

zijn ingevuld voor het bezoek van de mobiele prikteams van de 

GGD. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/29/herhaalprik-tegen-corona-voor-alle-12-plussers
mailto:vaccinatiehulp@ggdghor.nl
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Instellingen met medische dienst 
 

• Zorgorganisaties met medische dienst kunnen het vaccin bestellen via 

de RIVM bestelapplicatie. 

 

  

Welk vaccin krijgen bewoners van zorgorganisaties  

Op 8 september 2022 heeft de minister van VWS het advies van het OMT-

V overgenomen m.b.t. de inzet van de vernieuwde vaccins. 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. Bekijk voor meer informatie: Herhaalprikronde met vernieuwd 

vaccin vanaf 19 september van start | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl  
Bewoners van zorgorganisaties worden gevaccineerd met bivalente Covid-

19 vaccin BioNTech/Pfizer(Comirnaty). 

 

  

Uitnodigingsbrief  

Hierbij ontvangt u de uitnodigingbrief voor het uitnodigen van de 

bewoners van zorgorganisaties Bij deze brief zitten drie bijlagen, welke u 

kunt vinden via onderstaande links. U kunt de brief inclusief bijlagen 

zowel geprint als digitaal (pdf) versturen.   

1. Uitnodigingsbrief herhaalprik tegen corona – bewoners van 

instellingen 

2. Visual: Vaccinatie tegen corona | RIVM  

3. Informatie over registratie gegevens na coronavaccinatie | 

RIVM  

4. Gezondheidsverklaring (volgt)  

 

Bestelproces 

De bestelapplicatie voor de COVID-19 najaarsronde voor zorginstellingen 

opent op dinsdag 13 september a.s. (N.B. op maandag 12 september is 

bestellen niet mogelijk) 

De eerste leverdag van het bivalente vaccin is maandag 19 september. 

Vervolgens kunt u dagelijks bestellen. De eerstvolgende levermogelijkheid 

is 4 werkdagen na de dag dat er besteld is. In de bestelapplicatie kunt u, 

tijdens het bestellen, een leverdag kiezen uit de beschikbare sloten. Zit 

een leverdag vol? Dan kunt u deze niet meer kiezen. Het is ook mogelijk 

een leverdatum verder in de toekomst te kiezen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen op: Levering op: 

maandag vrijdag 

dinsdag maandag 

woensdag dinsdag 

donderdag woensdag 

vrijdag donderdag 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2022/09/08/herhaalprikronde-met-vernieuwd-vaccin-vanaf-19-september-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2022/09/08/herhaalprikronde-met-vernieuwd-vaccin-vanaf-19-september-van-start
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/informatie-over-registratie-gegevens-na-coronavaccinatie
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Let op: het bivalente vaccin kan alleen gebruikt worden als herhaalprik. 

Heeft u cliënten die nog vaccinaties van de primaire serie willen, dat wil 

zeggen een 1e en 2e prik voor 12 jaar en ouder, neemt u dan contact op 

met LCC Support zodat wij met u de levering hiervan kunnen bespreken. 

Tijdens de najaarsronde is het niet mogelijk dit via de RIVM 

bestelapplicatie te bestellen. 

 

 


