Nieuwsbericht
Aanpassing termijn tussen 1e en 2e dosis COVID-19vaccinatie met Comirnaty 22 januari 2021
Een groot deel van de instellingen heeft al een bestelling geplaatst voor het
Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNTech en kan vanaf 25 januari starten met
vaccineren. De rest van de instellingen kan volgende week een bestelling
plaatsen om de week erna te starten met vaccinatie.
Wijziging termijn tussen 1e en 2e dosis
In de kamerbrief van 20 januari 2021 wordt gesproken over het verlengen van
het interval tussen de 1e en 2e dosis van Comirnaty naar 5-6 weken. Op deze
manier kunnen er meer mensen starten met een eerste dosis van het vaccin.
Het verlengen van deze termijn leidt niet tot een slechtere immuunrespons.
Voor de bewoners in instellingen die gevaccineerd zullen worden met Comirnaty
is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen 2 doses Comirnaty wordt
aangepast naar 4 weken (28 dagen). Dit geldt voor de totale doelgroep*. De
interval van 4 weken is een afweging geweest tussen enerzijds het verzoek om
meer mensen een eerste vaccinatie te geven en anderzijds de kwetsbaarheid
van deze groep.
U ontvangt van het RIVM/SNPG bericht met een nieuwe datum als u al een
afspraak had staan voor de tweede dosis.
Zie ook de aangepaste werkinstructie.
*Doelgroep:

Ouderen en mensen met een beperking: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); en die niet bekend zijn bij een huisartsenpraktijk, maar alleen bekend bij een arts
verbonden aan de zorgorganisatie (zijnde meestal een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk
gehandicapten (AVG));

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

