
Stand van zaken voor huisartsen 
 

Bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen vallend onder de 
verantwoordelijkheid van de huisarts 
 
Doelgroepdefinitie: 
- Ouderen en mensen met een beperking:  

•        op het moment dat de huisartsenpraktijk bij de cliënt betrokken is; EN 

•        wonend in een instelling of in een groepsgebonden/geclusterde woning op basis van 

wlz-indicatie (verpleging en verzorging of een lichamelijke-, verstandelijke- of 

zintuiglijke beperking inclusief degene met VPT of PGB); 

- Eerstelijnsverblijf/GRZ/crisiszorg: cliënten van een reguliere huisarts die tijdelijk verblijven 
binnen een zorginstelling waarbij de behandelregie tijdelijk bij de zorginstelling ligt. De huisarts 
stemt af met de instelling. Hierbij zal overwegend de instelling de cliënt vaccineren. 

 
Het gaat om patiënten die elders (niet thuis) wonen met een WLZ-indicatie op basis van somatische 
problematiek. Het gaat dus niet om patiënten die naar dagbesteding gaan of patiënten met 
psychische klachten. 
Het gaat ook niet om patiënten in aanleunwoningen, aangezien die als thuiswonend worden gezien. 
 
Omdat sommige begeleid wonen groepen in de vaccinatiestrategie tussen wal en schip dreigen te 
vallen (cliënten vallen niet onder deze definitie, maar ook niet onder de intramurale GGZ), is besloten 
om deze wel mee te nemen in de vaccinatierondes met de mobiele teams. 
 
De huisartsen leveren de patiënten aan. Verschillende instellingen hebben actief contact gezocht met 
de huisartsen om de patiënten door te geven. De aangeleverde lijsten worden ook doorgesproken 
met de betreffende instellingen om er zeker van de zijn dat de lijst compleet is.  
 
Volgens de laatste informatie (dd 1-2-2021) zorgen VVT instellingen voor de vaccinatie van alle bij 
heb wonende patiënten, ook die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.   
 
Middel:  
Met Moderna.  
 
Moderna is vrij instabiel en mag niet vaak vervoerd worden. Moderna wordt geleverd in flacons van 
10 (in de praktijk 11) doses. Vanwege deze beperkingen moet het vaccin op één locatie aan zoveel 
mogelijk patiënten gegeven worden en worden patiënten groepen waar mogelijk bijeen gebracht om 
spillage te voorkomen. 
 
Methode: 
Door mobiele teams vanuit een centrale locatie (mogelijk huisartsenpost) worden de patiënten op 
locatie gevaccineerd. 
 
De mobiele teams worden nog samengesteld. Mobiele teams zullen bestaan uit een huisarts, twee 
prikkers en 1 chauffeur. Zij zullen het vaccin op een centrale locatie ophalen en naar een locatie 
rijden waar zoveel mogelijk patiënten worden gevaccineerd.   
 
 



 

90+ jarige thuiswonende patiënten 
 
Doelgroepdefinitie: 
Patiënten van 90 jaar en ouder die thuis wonen. 
 
Middel:  

BioNTech/Pfizer. 
 
Methode: 

De huisarts neemt contact op met alle 90 jaar en oudere thuiswonende patiënten om af te 
stemmen of de patiënt naar een centraal vaccinatiepunt van de GGD (bij Schiphol) kan 
komen. Indien de patiënt in staat is om daar naar toe te gaan, krijgt de patiënt een 
uitnodigingsbrief opgestuurd (de brieven zijn geleverd door het RIVM). 
 
Indien de patiënt niet in staat is om naar de centrale GGD vaccinatielocatie te gaan, zal de 
huisarts later de patiënt thuis vaccineren met AstraZeneca. 
 
60+ jarige thuiswonende patiënten  
 

Doelgroepdefinitie: 
Alle mobiele 60+-ers, ongeacht medische indicatie. Gestart wordt met de oudste cohorten eerst (85-
90 jaar, 80-85 jaar, etc).   
 
Middel: 

BioNTech/Pfizer. 
 
Methode: 
De verschillende cohorten krijgen telkens een brief van het RIVM om naar een centrale vaccinatie 
locatie van de GGD te gaan voor vaccinatie. Patiënten die hiertoe niet in staat zijn melden zich bij de 
huisarts om later gevaccineerd te worden door de huisarts met AstraZeneca.  
 
 

18-60 jarige thuiswonenden met medische indicatie 
(De plannen voor deze groep zijn nog niet nader uitgewerkt) 
 

Doelgroepdefinitie: 
Deze groep is gelijk aan de groep voor de griepprik. 
 
Middel: 
Met AstraZeneca. 
 
Methode: 
Op de huisartsenpraktijk.  
 
 
  



18-60 jarigen zonder medische indicatie 
(De plannen voor deze groep zijn nog niet nader uitgewerkt) 
 

Doelgroepdefinitie: 
18-60 jarigen zonder medische indicatie.  
 
Middel: 
Met AstraZeneca. 
 
Methode: 
Op de huisartsenpraktijk of de huisartsenpraktijk levert ‘handjes’ aan de GGD locaties om te prikken.  
Toezegging van huisartsen dat ze 6 miljoen patiënten zullen prikken (ongeacht methode).  
 
 
 

Huisartsen en medewerkers betrokken bij Covid-19 spoedzorg 
 

Doelgroepdefinitie: 
Huisartsen die betrokken zijn bij de Covid-19 spoedzorg (dus alle huisartsen en 1e en 3e jaars AIOS) en 
medewerkers die via de huisartsenposten betrokken zijn (dus verpleegkundig specialisten en 
physician assistants en chauffeurs). 
 
Middel: 
Met Moderna. 
 
Methode: 
Huisartsen en medewerkers spoedzorg worden opgeroepen om naar het AMC of NWZ Alkmaar te 
gaan in het weekend van 5 en 6 februari (naar alle waarschijnlijkheid). 
 
 
 

Medewerkers van huisartsenpraktijken  
 
Doelgroepdefinitie: 
Medewerkers van huisartsenpraktijken, te weten doktersassistenten, POH en mogelijk ook 
praktijkmanagers.  
 
Middel: 
Met AstraZeneca. 
 
Methode: 
Deze medewerkers worden gevaccineerd op het moment dat de huisartsenpraktijken ook patiënten 
gaan vaccineren met AstraZeneca (de 18-60 jarigen met medische indicatie). 
 


