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Traject: Boostervaccinatie voor bewoners van instellingen zonder 

medische dienst en gemengde woonvormen 

 

24 december 2021 

 

Versnelling boostercampagne voor instellingen zonder medische 

dienst 

 

De GGD-en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

boostervaccinatie aan burgers van 18+. Op 18 december is aan GGD 

GHOR gevraagd deze burgers voor half januari te vaccineren. Deze 

vaccinatiedoelstelling resulteert in een enorme opgave om ruim 7 miljoen 

burgers in zo’n kort tijdsbestek te vaccineren. Onderdeel van de 18+ 

burgers zijn ook mensen die thuis wonen en niet mobiel zijn (NMTW) en 

mensen die wonen in instellingen zonder medische dienst en kleine 

woonvormen (BIZMD). Ook deze vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de GGD. Het is belangrijk dat de NMTW en BIZMD ook vallen onder 

de eerder genoemde vaccinatiedoelstelling.  

 

Graag informeren wij u in dit nieuwsbericht over de gemaakte afspraken 

met GGDGHOR: 

 

1. GGD’en werken toe naar het boosteren van alle bewoners in 

instellingen zonder medische dienst vóór 15 januari 2022; 

 

2. Opzetten en in stand houden van goede communicatielijnen 

tussen de regionale GGD’en en instellingen zonder medische 

dienst; 

 
3. GGD’en zullen de mogelijkheid van het maken van 

groepsafspraken direct bij het eerste contact voorleggen, 

zodat mobiele bewoners gezamenlijk en zo spoedig 

mogelijk naar de GGD priklocatie kunnen; 

 

4. Er wordt nog overlegd hoe bewoners van 18+ zich met 

individuele afspraken kunnen laten boosteren in de GGD-

prikstraten; 

 

5. Het mogelijk maken voor zorgpartners om te helpen bij het 

boosteren in instellingen zonder medische dienst. Dit gaat 

in overleg tussen regionale GGD en regionale zorgpartners; 

 

Instellingen die zich nog niet hebben gemeld, worden opgeroepen zich 

alsnog aan te melden via de website van de GGD www.vaccinatie-

instellingen.nl. Instellingen die zich hebben aangemeld, maar via een 
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andere route dan de GGD de bewoners hebben geboosterd, worden 

opgeroepen zich af te melden bij de GGD via hun contactpersoon. 

 


