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1 Inleiding 

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om uit voorzorg volwassenen 
met het syndroom van Down een herhaalprik tegen corona aan te 
bieden, 3 maanden na de boostervaccinatie of doorgemaakte COVID-19. 
Kwetsbare groepen lopen een groter risico op ernstige ziekte en een 
deel van hen heeft de eerste booster zo’n drie maanden geleden 
gekregen, waardoor de bescherming inmiddels is afgenomen. Daardoor 
zou een toename in het aantal besmettingen toch tot 
ziekenhuisopnames kunnen leiden onder deze groepen, ondanks dat 
Omikron mild is. De minister heeft op 24 februari 2022 het advies 
overgenomen.  
 
Aan huisartsen wordt gevraagd om deze patiënten te selecteren en uit 
te nodigen, zodat deze groep een afspraak kan maken bij de GGD.  
 

2 Doelgroep 

De doelgroep omvat alle volwassenen van 18 jaar en ouder met het 
syndroom van Down die medische zorg van de huisarts ontvangen. Het 
gaat om thuiswonende en bewoners van een instelling zonder medische 
dienst die zelf of met hulp van anderen naar een GGD-vaccinatielocatie 
kunnen komen. 
 
De thuiswonende volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom 
van Down die van u medische zorg ontvangen en niet in staat zijn om 
naar een GGD-vaccinatielocatie te komen, kunt u zelf vaccineren of 
aanmelden bij de GGD. Dit staat beschreven in de werkwijze 
boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden.  
 
De instelling zonder medische dienst neemt contact op met de regionale 
GGD wanneer haar cliënten met het syndroom van Down niet in staat 
zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te komen. 
 
Het kan zijn dat u patiënten met het syndroom van Down in uw praktijk 
heeft die in een instelling met medische dienst wonen. Voor deze 
patiënten wordt de vaccinatie door de instelling geregeld. U hoeft deze 
patiënten niet te selecteren. Mogelijk wordt u gevraagd contra-indicaties 
door te geven 
 

3 Selectie 

U wordt gevraagd om voor uw praktijk een selectie te maken van alle 
volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down. 
Meestal zijn deze patiënten al voldoende bij u in beeld. U kunt er 
aanvullend voor kiezen een selectie uit uw HIS te maken met behulp 
van de ICPC code A90.01 Syndroom van Down. 
 
Let op! Tijdens eerdere campagnes bent u gevraagd om enkel de 
thuiswonende patiënten met het syndroom van Down te selecteren. Nu 
gaat het om alle patiënten met het syndroom van Down die medische 
zorg van u als huisarts ontvangen. 
 

https://www.rivm.nl/documenten/werkwijze-covid-19-vaccinatie-niet-mobiele-thuiswonende-patienten
https://www.rivm.nl/documenten/werkwijze-covid-19-vaccinatie-niet-mobiele-thuiswonende-patienten
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4 Uitnodigen 

U nodigt deze doelgroep uit met behulp van een speciaal voor deze 
doelgroep ontwikkelde uitnodigingsbrief en een gezondheidsverklaring 
van de GGD. Alleen met een gepersonaliseerde brief (voorzien van naam 
en adresgegevens van uw patiënt) kan uw patiënt een afspraak maken. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk door er een adressticker op te plakken. Let 
op! Zorg dat er geen BSN-nummer genoemd wordt op de adressticker. 
 
De tekst van de brief mag niet veranderd worden. Anders is deze niet 
meer herkenbaar voor de medewerkers op de GGD-locatie. U kunt de 
uitnodiging en de gezondheidsverklaring van de GGD downloaden via de 
link in de SNPG-alert (verspreid via de SNPG-alert op 25 februari).  
 
In de brief staat een speciaal telefoonnummer voor deze doelgroep. Dit 
telefoonnummer is per zaterdag 26 februari bereikbaar. U kunt de 
uitnodiging vanaf vrijdag 25 februari versturen. 
 

5 Vaccineren  

Wanneer uw patiënt aangeeft niet naar een GGD-vaccinatielocatie te 
durven vanwege prikangst, kunt u aangeven dat de GGD hier 
oplossingen voor biedt. Zo zijn er prikangst-spreekuren, speciale 
ruimtes met afleiding op de muur of prikkelarm. Ook is het mogelijk om 
meer tijd aan te vragen bij het vaccineren en om te vragen naar een 
prikker die ervaring heeft met patiënten met prikangst. Op de website 
van de regionale GGD is meer informatie te vinden over de 
mogelijkheden van vaccineren met prikangst. 
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