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Kinderen van 5 t/m 11 jaar oud ontvangen vanaf 18 januari de 

uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19  

 

Graag informeren wij u over de start van de vaccinatiecampagne voor 

kinderen van 5 t/m 11 jaar oud. Tussen 18 en 22 januari zullen alle 

ouders/verzorgers van kinderen in deze leeftijdscategorie het 

uitnodigingspakket ontvangen voor vaccinatie tegen COVID-19 bij een 

priklocatie van de GGD. Het uitnodigingspakket bestaat uit een speciaal 

voor deze doelgroep ontwikkelde informatiebrief, een uitleg over de 

vaccinatie, informatie over registratie, een gezondheidsverklaring van de 

GGD en vaccin in ’t kort van het CBG. 

 

Kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Dit vaccin is aangepast voor 

kinderen en na onderzoek goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin heeft 

een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen. 

Meer informatie over de vaccinatie voor kinderen vindt u op onze website 

en de LCI richtlijnen.  

 

 

Kinderen verblijvend in instellingen met eigen medische dienst 

Mobiele kinderen kunnen direct na ontvangst van de uitnodiging een 

afspraak krijgen bij een GGD-locatie door de instructies in de uitnodiging 

te volgen. Instellingen met medische dienst kunnen er echter ook voor 

kiezen de kinderen in de instelling te vaccineren.  

 

Een flacon bevat 10 doses en zal te bestellen zijn per flacon. De minimale 

afneemhoeveelheid is 10 doses en het vaccin mag niet vervoerd worden 

in een geopende flacon of opgetrokken spuit. Wij adviseren u om per 

vaccinatieronde te bestellen (interval voor kinderen is tussen de 4 weken 

en 8 weken, zie de LCI richtlijnen). De bestelapplicatie zal zoals 

gebruikelijk iedere maandag open staan. Op deze manier wordt 

geprobeerd zoveel mogelijk spillage te voorkomen. Mocht u toch spillage 

hebben, gebruik deze dan voor thuiswonende kinderen, die bij u andere 

zorg ontvangen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, of op een andere 

manier bij u bekend zijn. Let u hierbij goed op de registratie in het 

medisch dossier van deze kinderen.  

 

Om een indruk te krijgen van de benodigde hoeveelheden kindervaccin in 

instellingen vragen wij u dit formulier in te vullen. Gezien de start van de 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+COVID-19-vaccinatie#5-3-comirnaty-pfizer-biontech-voor-5-t-m-11-jaar
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+COVID-19-vaccinatie#5-3-comirnaty-pfizer-biontech-voor-5-t-m-11-jaar
https://www.formdesk.com/rivm/kinderen5-12jaar_instellingen
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campagne voor kinderen op 18 januari vragen wij dit zo spoedig mogelijk 

te doen. (https://www.formdesk.com/rivm/kinderen5-

12jaar_instellingen).  

 

Zodra meer informatie beschikbaar is over het eerste bestelmoment, 

wordt u hierover geïnformeerd via een nieuwsbericht.  

 

Kinderen verblijvend in instellingen zonder medische dienst 

Mobiele kinderen kunnen direct na ontvangst van de uitnodiging een 

afspraak krijgen bij een GGD-locatie door de instructies in de uitnodiging 

te volgen. Niet mobiele kinderen dienen door de instelling aangemeld te 

worden bij de GGD voor vaccinatie door mobiele prikteams. Aanmelding 

zal op dezelfde manier verlopen als voor de boostercampagne van 

volwassenen. De instelling doet de aanmelding via www.vaccinatie-

instellingen.nl of via de contactpersonen van de regionale GGD, waarna 

de regionale GGD contact opneemt voor het maken van een afspraak.  

 

Toestemming 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig 

dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie of aanwezig is op 

de instelling. De ouder/verzorger die niet meekomt moet wel 

geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de 

vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide 

ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie.  

 

Alle beschikbare informatie vindt u op onze website en in de LCI richtlijn.  

 

https://www.formdesk.com/rivm/kinderen5-12jaar_instellingen
https://www.formdesk.com/rivm/kinderen5-12jaar_instellingen
http://www.vaccinatie-instellingen.nl/
http://www.vaccinatie-instellingen.nl/
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#1-3-wijzigingen-ten-opzichte-van-vorige-versie

