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Tijdelijke overgang van veilige-naaldsysteem naar reguliere naald 
Het COVID-19 vaccinatieprogramma heeft het RIVM veilige-naaldsystemen én 
reguliere naalden ingekocht, omdat er onvoldoende veilige-naaldsystemen 
beschikbaar zijn op de markt.  
 

Zo lang de voorraden het toelaten wordt er voor de vaccinaties zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van veilige-naaldsystemen, maar door een tekort van deze 
veilige-naaldsystemen dienen (een aantal) vaccinatielocaties tijdelijk over te 
stappen op reguliere naalden.  
 
De reguliere naalden worden in twee lengtes geleverd (25mm en 30mm). Er kan 

geen voorkeur aangegeven worden. Deze naalden hebben een kap en passen op 
de beschikbare spuiten van 1ml. 
 
Het is belangrijk dat instellingen nagaan of hun procedures en werkwijze 
voldoen aan gebruik van reguliere naalden en het zo nodig hierop aanpassen. 
Zodra het RIVM weer veilige-naaldsystemen beschikbaar heeft, zullen die weer 

geleverd worden. 
 
Vaccinatie bewoners instellingen geboren 2005 of eerder 

Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad onderzocht of 
mensen onder de 18 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19. Dat 
geldt met name bij kinderen uit de hoog-risicogroepen bij wie het ziekteverloop 
van COVID-19 ernstig kan zijn. Omdat het BioNTech/Pfizer-vaccin is 
goedgekeurd voor mensen van 16 jaar en ouder, adviseert de Gezondheidsraad 

om 16- en 17-jarige hoog-risicopatiënten te vaccineren. 
 
Voor instellingen met een eigen medische dienst betekent dit het volgende: 
cliënten van het geboortejaar 2005 of eerder krijgen de eerste vaccinatie 
BioNTech/Pfizer in de tweede vaccinatieronde van de veegronde (in week 17 en 
18). Deze cliënten krijgen een tweede vaccinatie in de permanente veegronde. 
 

Instellingen kunnen de bestelling voor de tweede vaccinatieronde bijstellen, 
zodat u voldoende vaccin geleverd krijgt om deze cliënten te vaccineren. Als u 
meer vaccins wilt bestellen, neemt u dan contact op met SNPG via 

covid19@snpg.nl. Vermeld in de onderwerpregel het volgende: SPOED, extra 
vaccins en de AGB-code van de organisatie. Dit kan tot 19 april, 17:00. 
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