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Route permanente veegronde 
De permanente veegronde vaccinatie bewoners instellingen onder medische 
verantwoordelijkheid van de HA wordt uitgevoerd voorlopig door mobiele 
vaccinatieteams (vanaf week 13) en later mogelijk door huisartsen.  
 

De mobiele vaccinatieteams organiseren vanuit centrale coördinatie in heel 
Nederland de veegronde. Hierdoor worden deze cliënten op een efficiënte manier 
en met zo min mogelijk spillage gevaccineerd.  
 
De instelling meld de cliënten aan bij de mobiele vaccinatieteams door het 
aanmeldformulier te mailen naar: rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. Als u vragen 

heeft over de vaccinatie met de mobiele vaccinatieteams kunt u bellen naar: 
0900 12 12 888 (optie 1). 
 
Voor de permante veegronde van bewoners onder medische 
verantwoordelijkheid van de HA zijn twee werkinstructies gemaakt: één voor de 
mobiele vaccinatieteams en één voor de instellingen. In deze werkinstructies 
staat alle benodigde informatie.   

 
Vaccinatie bewoners instellingen geboren 2005 of eerder met 

BioNTech/Pfizer 
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. 
 
Bewoners instellingen van het geboortejaar 2005 of eerder onder medische 
verantwoordelijkheid van de huisarts worden gevaccineerd door de mobiele 
vaccinatieteams met BioNTech/Pfizer.  

 
De mobiele vaccinatieteams kunnen deze cliënten vanaf week 17 vaccineren. 
Zijn de mobiele vaccinatieteams al bij uw instelling geweest of heeft u een 
afspraak in week 16? Dan moet u een nieuwe afspraak maken.   

 
De instellingen inventariseren welke cliënten geboren zijn 2005 of eerder en 
geven dit door aan de mobiele vaccinatieteams, door het bijgevoegde 

aanmeldformulier te mailen naar: rivmcovid@thuisvaccinatie.nl.  
 
Als u vragen heeft over de vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams kunt u 
bellen naar: 0900 12 12 888 (optie 1). 
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