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Betreft: nieuwsbrief, nummer 40 

 

Geachte collega,  

 

Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding, 

u over recente ontwikkelingen in de Covid zorg. 

Inhoud: 

• Najaarscampagne COVID-19 vaccinaties & rol van de huisartsen 

• Levering van Covid vaccins op de huisartspraktijk  

• Ervaringen vaccinatieteams niet-mobiele thuiswonenden  

• Zwanger en voorrang bij herhaalvaccinatie  

• Herhaalprik voor huisartsenpersoneel  

Najaarscampagne COVID-19 vaccinaties & rol van de huisartsen 

 

Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona krijgen. Deze 

herhaalprik wordt gegeven met het vernieuwde bivalente vaccin van BioNTech/Pfizer en 

Moderna. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers 

met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij kunnen vanaf 19 

september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. 

 

Eind juli heeft VWS aangekondigd dat de griepprikgroep voorrang zou krijgen en de 

selectie door de huisarts gedaan zou worden. De LHV heeft samen met VWS en het RIVM 

gesproken over de randvoorwaarden om dit voor huisartsen zo uitvoerbaar mogelijk te 

maken (Coronaprik voor griepprikgroep, nu wel duidelijkheid - LHV).  

 

Aan jullie is gevraagd om patiënten tussen de 12-60 jaar uit de griepprikgroep (>60 jaar 

wordt door het RIVM opgeroepen), te selecteren en uit te nodigen. Voor uw niet-mobiele 

thuiswonende patiënten kunt u er voor kiezen om deze zelf te vaccineren of dit door de 

GGD te laten doen. Indien u besluit uw NMTW zelf te vaccineren ondersteunen wij weer 

door het leveren van opgetrokken spuiten (zie ook hieronder). Het aanmelden bij de GGD 

kan weer via het volgende formulier:  Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-

mobiele thuiswonenden – Vragen.coronatest.nl . Let op! Alle patiënten moeten opnieuw 

aangemeld worden, ook diegene die al eerder voor thuisvaccinatie zijn aangemeld.  

 

Levering van Covid vaccins op de huisartspraktijk   

 

Team Vaccinaties biedt tijdens deze najaarscampagne opnieuw de mogelijkheid aan om 

opgetrokken spuiten bij huisartsenpraktijken te bezorgen. Een auto rijdt iedere dag in 

één deel van de GGDrU-regio (en twee auto’s indien nodig). De regio is verdeeld in drie 

delen. Als huisarts heb je afhankelijk van waar de praktijk zich bevindt een aantal data 

waar we langs kunnen komen. Komen deze data niet uit? Dan zoeken we in overleg met 

https://www.lhv.nl/nieuws/coronaprik-voor-griepprikgroep-nu-wel-duidelijkheid/
https://vragen.coronatest.nl/aanvraagformulier-thuisvaccinatie-voor-niet-mobiele-thuiswonenden/
https://vragen.coronatest.nl/aanvraagformulier-thuisvaccinatie-voor-niet-mobiele-thuiswonenden/


 

 

 

de huisarts naar andere oplossingen. Bestellen van de vaccins kan via het volgende 

aanmeldformulier: Aanvraagformulier levering vaccin aan huisarts (office.com). 

 

Ervaringen vaccinatieteams niet-mobiele thuiswonenden  

 

Mobiele vaccinatieteams van de GGD hebben in de afgelopen twee boosterrondes meer 

dan 2000 patiënten aan huis gevaccineerd. Voor velen was dit de enige manier om een 

vaccinatie te kunnen ontvangen. Toch stonden geregeld ook mensen op de lijst die 

mobieler waren dan gedacht. Zo was er een oudere dame die vlot de deur zelf open 

deed, en vertelde hoe ze vorig jaar nog de alternatieve vierdaagse had gelopen. Ook nu 

was ze nog zo actief dat de 15 minuten stil zitten na de vaccinatie nog een hele uitdaging 

was. Of de man die – weliswaar met rollator – nog prima mobiel was. Hij was zelfs mee 

geweest met zijn vrouw toen zij haar booster ging halen. Hij kwam toen nog niet in 

aanmerking (vanwege het interval van 3 maanden). Toen hij bij zijn huisarts aangaf dat 

hij niet op korte termijn een afspraak kon maken op de locatie die hij wilde, bood deze 

aan om hem aan te melden voor de thuisvaccinaties. 

Huisartsen hebben geregeld te maken met hoge verwachtingen van patiënten en hun 

families, soms ook naar aanleiding van overheidscommunicatie. Maar bij de GGD is vaak 

meer mogelijk dan mensen weten, en vaccinatie aan huis is bedoeld voor mensen die 

echt niet naar vaccinatielocaties kunnen. Daarom nog de volgende tips: 

• is er iemand in de omgeving van de patiënt die kan helpen met het vervoer? 

• weet dat iemand zo nodig door een host met een rolstoel begeleid kan worden 

door de vaccinatiestraat 

• ANWB AutoMaatje helpt met vaccinatieritten AutoMaatje | ANWB 

• in tegenstelling tot tijdens de eerdere boostercampagne is er nu meer tijd en 

minder haast om een herhaalvaccinatie te halen, er is dus wat meer tijd om 

vervoer te regelen 

• de dichtbij-locaties die tijdens de boostercampagne gesloten waren zijn nu weer 

open. Voor een overzicht van deze locaties: https://ggdru.nl/locatie/dichtbij-

vaccinatielocaties/  

Zwanger en voorrang bij herhaalvaccinatie 

Sinds 2021 behoren vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap ook tot de griepprikgroep. 

Zij krijgen dus ook voorrang voor de herhaalvaccinatie dit najaar. Deze worden bereikt 

via hun verloskundige of gynaecoloog om een afspraak te maken bij de GGD. Huisartsen 

hoeven hierin geen rol te spelen. Uiteraard kunt u zwangeren er wel op attenderen 

tijdens het spreekuur.  

Herhaalprik voor huisartsenpersoneel  

Huisartsenpersoneel krijgt als zorgpersoneel voorrang voor het halen van een 

herhaalvaccinatie. Zorgmedewerkers worden door de werkgevers uitgenodigd om zich 

aan te melden via de Digitale Assistent van de GGD. Na aanmelding ontvangen 

zorgmedewerkers binnen 5 dagen een afspraak voor vaccinatie bij de GGD.  

De uitnodigingsbrieven gaan via SNPG. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DbqHKm_UBw0aqlTZ-HWDAEP-PkyyQFW1GrYUiRfYGMxlUM1c1N044WEdSMjQwS1JRQUszNlhUTzdKTy4u&data=05%7C01%7CE.van.Osselen%40huisartsenkringmiddennederland.nl%7C3ef04ea84dac4eb4367a08da22123a6d%7C7fdb3666708e418c82ce884e0519e34a%7C0%7C0%7C637859758932281836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=97zoMon7Bl1Zf05hL9tLW%2BFKP06X6xzqgZBvl1gSG8w%3D&reserved=0
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje
https://ggdru.nl/locatie/dichtbij-vaccinatielocaties/
https://ggdru.nl/locatie/dichtbij-vaccinatielocaties/


 

 

 

Alle informatie over deze herhaalprik voor zorgmedewerkers staat hier beschreven 

(inclusief extra informatie over bijvoorbeeld ZZP’ers): Herhaalprik voor zorgmedewerkers 

| RIVM en Werkwijze herhaalprik tegen corona voor zorgmedewerkers (rivm.nl) 

Communicatie met de GGDrU 

 

De GGDrU is actief op de Siilo-app.  

 

• GGD - Utrecht – Siilo 

• Professionals: GGD regio Utrecht (ggdru.nl) 

 

T 030 – 6305400 of 030 6086077 : Intercollegiaal overleg, zeven dagen per week van 

8.00 tot 20.00 uur.  

 

T 030 – 219 94 45 (meldkamer ambulance ) dienstdoende arts infectieziektebestrijding 

buiten kantooruren van 17.00 - 8.30 uur. 

 

Email infectie@ggdru.nl  

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/herhaalprik-zorgmedewerkers
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/herhaalprik-zorgmedewerkers
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-09/20220910%20Werkinstructie%20herhaalprik%20tegen%20corona%20voor%20zorgmedewerkers%20BEVEILIGD.pdf
https://www.siilo.com/nl/ggd-utrecht
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals
mailto:infectie@ggdru.nl

