
 

Nieuwsbericht: Derde vaccinatie voor 
immuungecompromitteerden in instellingen 

Traject: vaccinatie bewoners van instellingen zowel met als zonder medische 
dienst 
4 oktober 2021 
 
De RIVM Werkgroep COVID-19 vaccinatie voor immuuncompromitteerde 

patiënten adviseert een derde vaccindosis voor een selecte groep ernstig 
immuungecompromitteerde patiënten. Het gaat om patiënten waarbij mogelijk 

de standaard dosering van 2 vaccindoses onvoldoende vaccinatierespons geeft. 
De Gezondheidsraad gaat mee in dit advies. 
 
Vanaf medio/eind september 2021 start de selectie en vanaf oktober het 
uitnodigen door de medisch specialist of de arts in de instelling. In dit 

nieuwsbericht vindt u alle relevante informatie voor de uitvoering van deze 
derde prik.  
 
Houdt u bij de planning van de Covid-19 vaccinatie rekening met de combinatie 
van de griepprik en pneumokokkenprik. Omdat het influenzavaccin en het 
pneumokokkenvaccin geïnactiveerd vaccin betreft, is na deze vaccinatie een 

interval van minimaal 1 week vooraf aan de COVID-19-vaccinatie voldoende. Als 
de COVID-19-vaccinatie vóór de influenza- en/of pneumokokkenvaccinatie is 
gepland, dient er wel een interval van minimaal 2 weken te worden gehanteerd. 
 

 
Selectie en uitnodigen 
De selectie en het uitnodigen van patiënten wordt uitgevoerd door de medisch 

specialist. Daarnaast kan het zijn dat patiënten die verblijven in instellingen 
voldoen aan onderstaande criteria, maar niet bekend zijn bij de medisch-
specialist. Deze mensen mag de arts in de instelling zelf uitnodigen. In de 
bijlages vindt u alle beschikbare informatie over dit proces, welke eerder aan de 
medisch specialisten is verstuurd. Het uitnodigen start vanaf 6 oktober.  
 
Een derde vaccindosis wordt geadviseerd voor een selecte groep ernstig 

immuungecompromitteerde patiënten: 
 
1. Na orgaantransplantatie; 

2. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen);* 

3. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische 

aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel 
therapie;*  

4. Alle hematologie patiënten met indolente kwaadaardige ziekte waarvan 
bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bv CLL, 

multiple myeloom, ziekte van Waldenström);*  
5. Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun 

COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors 
toegediend kregen (indien die data ontbreekt, hanteer dan behandeling 

vanaf 1 januari 2021); 
6. Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR 

<30ml/min*1.73m2 met immuunsuppressiva of nierdialyse met 

immuunsuppressiva;  
7. Alle dialyse patiënten;  

8. Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat 

geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de 

Nederlandse Internisten Vereniging);  

9. Patiënten die behandeld worden met de volgende immuunsuppressiva: 
a. B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, 

Ocrelizumab;  

b. Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/09/14/boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://internisten.nl/sites/internisten.nl/files/2021-09-14%20-%20advies%203e%20vacciantie%20Primaire%20Immuundefici%C3%ABnte%20%28PID%29%20patienten.pdf
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S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);  

c. Mycofenolaat mofetil in combinatie met (langdurig gebruik van) 1 of 
meerdere andere immunosuppressiva. 

 

* Indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder 

behandeling geweest. 

 
Algemene uitgangspunten: iedereen boven de leeftijd van 12 jaar, geboren voor 

01-09-2009.  

 
 
Vaccinatie via permanente veegronde 

De cliënten in instellingen die uitgenodigd worden voor de derde vaccinatie 
kunnen mee in de reguliere veegronde van instellingen. De derde vaccinatie 
wordt gezet met een mRNA-vaccin en mag heteroloog uitgevoerd worden. We 
spreken over een ‘derde vaccinatie’, maar in de praktijk kan dit ook een tweede 
vaccinatie zijn, als iemand vanwege doorgemaakte Covid-19 slechts één 
vaccinatie heeft gehad. De volledige informatie over deze routes vindt u in de 
werkinstructie voor instellingen met een medische dienst (1a) of in de 

werkinstructie voor instellingen zonder een medische dienst (1b):  In het kort 
zijn de volgende routes ingericht: 
 
Routes voor instellingen met een medische dienst: 
 

1. De instelling bestelt bij SNPG en vaccineert zelf: 
De instelling geeft via de webapplicatie van SNPG het aantal benodigde 
flacons door op de eerste maandag van de maand. Het eerstvolgende 

bestelmoment is op 1 november 2021, levering van de vaccins is de week 
daarop op maandag 8 november, dinsdag 9 november of woensdag 10 
november; 
 

2. De instelling maakt een afspraak met de GGD voor het ophalen van een 
opgetrokken spuit en vaccineert zelf: 
De eigen medische dienst haalt een opgetrokken spuit op bij de GGD. Dit  
gebeurt in overleg met de GGD-locatie coördinator van de regio waar de  
instelling onder valt. Van deze route kan gebruik gemaakt worden vanaf het 
moment dat de patiënten (of cliënten) de uitnodiging hebben ontvangen.  

 

Routes voor instellingen zonder een medische dienst: 
 

1. Bewoners die fysiek en mentaal in staat zijn tot mobiliteit kunnen een 
afspraak maken bij de GGD:  
Vanaf 6 oktober zal deze groep uitgenodigd worden. Na het ontvangen van 
de uitnodiging kan een afspraak gemaakt worden bij de GGD; 

 
2. De instelling meldt de bewoner(s) aan bij Thuisvaccinatie: 

We adviseren deze route enkel te gebruiken wanneer de cliënt uitdrukkelijk 
niet-mobiel is, gezien de huidige wachtlijst bij Thuisvaccinatie. U kunt 
bewoner(s) aanmelden bij Thuisvaccinatie zodra ze een uitnodiging hebben 
ontvangen. Thuisvaccinatie zal drie weken na het beschikbaar stellen van 
het aanmeldformulier, op 6 oktober, starten met het inplannen en toedienen 

van deze vaccins. 

 
 
 
 
Toestemming 

https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-permanente-veegronde-instellingen-so-avg
https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-veegronde-instellingen-ha
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Toestemming voor de derde vaccinatie is nodig, maar hoeft niet schriftelijk te 
gebeuren. Mondelinge toestemming is voldoende. Deze dient wel schriftelijk 
vastgelegd te worden in het cliëntendossier. Voorafgaand aan het geven van 
toestemming is de cliënt/diens wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd over 

waarom een derde vaccinatie wenselijk is. Voor instellingen zonder medische 
dienst zorgt de instelling zelf voor het vastleggen van de mondelinge 
toestemming in het cliëntendossier. Indien eerder al toestemming is gegevens 
voor de gegevensverstrekking van vaccinatiegegevens aan het RIVM, dan is 
opnieuw toestemming vragen voor het delen van de gegevens met het RIVM 

niet nodig. Het is wel belangrijk cliënten te informeren waarom een derde 
vaccinatie nodig is, en dat gegevens uitgewisseld worden met het RIVM indien 

daar eerder toestemming voor is gegeven.  
 
Registratie 
In principe moeten alle bronsystemen de registratie van één of meerdere 
vaccinaties faciliteren. Echter, enkele leveranciers van bronsystemen moeten 
hiervoor nog aanpassingen doen in de software. Zij zullen verzocht worden dit 

zo spoedig mogelijk op te pakken. Dit zal een nog onbekende tijd in beslag 
nemen. U ontvangt hier informatie over zodra deze beschikbaar is. 
 
 
 


