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Status: Definitief 

 

Nieuwsbericht: Herhaalprik tegen corona voor de 
doelgroep cliënten in instellingen  
 
Traject: Coronavaccinatie voor cliënten van instellingen met en zonder 
medische dienst en gemengde woonvormen 
 
28 februari 2022 
 
Graag informeren wij u over het besluit van VWS met betrekking tot de 
herhaalprik tegen corona.   
 
Herhaalprik tegen corona (tweede booster) 
De doelgroep die in aanmerking komt voor de herhaalprik tegen corona 
bestaat uit:  

- Alle 70+ers 
- bewoners van verpleeghuizen, inclusief bewoners van woonvormen 

voor ouderen die een vergelijkbare kwetsbaarheid hebben als 
bewoners van verpleeghuizen 

- volwassenen (18+) met het syndroom van down 
- volwassenen (18+) met een ernstige immuunstoornis 

 
De herhaalprik tegen corona kan worden gegeven: 

- 3 maanden na de eerste booster 
- 3 maanden na een bevestigde COVID-besmetting, indien deze 

plaatsvond na de eerste booster 
 
Meer informatie over de doelgroep vindt u in de uitvoeringsrichtlijn.  
 
Voor de herhaalprik kan u gebruik maken van de bestaande routes: 
 
Instellingen met medische dienst of bewoners onder 
verantwoordelijkheid van de medische dienst 
U kunt gebruik blijven maken van de wekelijkse bestelronde via de SNPG 
webapplicatie op iedere maandag. De eerstvolgende bestelmogelijkheid is 
maandag 28 februari 2022.  
 
Instellingen zonder medische dienst of bewoners onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts 
Als u niet eerder contact heeft gehad met de GGD kunt u cliënten 
aanmelden via het online aanmeldformulier van de GGD, waarna de 
regionale GGD contact zal opnemen voor het maken van een afspraak. 
Heeft u in de eerste boostercampagne al cliënten aangemeld bij de GGD, 
dan zal de GGD proactief contact opnemen om een afspraak te maken 
voor de herhaalprik tegen corona (tweede booster).  
 
Toestemming 
Wederom dient voor deze herhaalprik toestemming gevraagd te worden. 
Mondelinge toestemming voldoet en dient gedocumenteerd te worden in 
het cliëntendossier. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/
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Alle benodigde informatie kunt u vinden in de werkinstructies:  
Herhaalprik tegen corona voor instellingen zonder medische dienst 
Herhaalprik tegen corona voor instellingen met medische dienst 
Herhaalprik tegen corona voor gespikkelde woonvormen 

https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-herhaalprik-instellingen-zonder-medische-dienst
https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-herhaalprik-voor-clienten-in-instellingen-onder
https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-herhaalprik-clienten-in-gemengde-woonvormen

