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1 Inleiding 

Op 10 januari 2023 heeft de Gezondheidsraad een vernieuwd advies 
voor alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar uitgebracht. De 
Gezondheidsraad geeft aan dat coronavaccinatie nog steeds 
gezondheidswinst kan opleveren voor kinderen met een verhoogd risico 
op een ernstig beloop van COVID-19. Dit geldt voor zowel de basisserie 
als de herhaalprik tegen corona.  
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 januari 
het Gezondheidsraadadvies overgenomen. Dit houdt in dat vanaf 27 
februari kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een medisch hoog risico 
op ernstig beloop van COVID-19 een herhaalprik kunnen halen bij de 
GGD. Aan de ziekenhuizen en umc’s wordt gevraagd om vanaf 22-02-
2023 een uitnodiging te versturen voor een herhaalprik naar 
ouders/verzorgers van deze kinderen, welke geselecteerd worden door 
de kinderarts. De herhaalprik wordt gegeven met een bivalent COVID-
19-vaccin in kinderdosering van BioNTech/Pfizer.  
 

1.1 Planning  
Hieronder  wordt de planning weergegeven : 
 
Datum Activiteit 
(uiterlijk)  
06-02-2023 

Definitieve werkinstructie wordt gedeeld met 
ziekenhuizen/umc’s en met NVK met verzoek tot start 
selecteren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar met 
een medisch hoog risico  

21-02-2023 Definitieve uitnodigingsbrief wordt gedeeld met 
ziekenhuizen/umc’s en NVK 

22-02-2023 Verzoek te starten met uitnodigen van de 
geselecteerde kinderen van 5 tot en met 11 jaar met 
een medisch hoog risico  

23-02-2023 Eerste patiënten ontvangen uitnodiging en afspraken 
maken is mogelijk via GGD-callcenter 

27-02-2023 Eerste patiënten ontvangen vaccinatie bij de GGD 
 

2 Selectie 

De kinderarts wordt gevraagd om uit het patiëntenbestand een selectie 
te maken van kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een medisch hoog 
risico, volgens de vastgestelde selectiecriteria (zie bijlage 1) opgesteld 
door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in 
samenspraak met het RIVM. 
 

3 Uitnodigen  

Het RIVM heeft een uitnodigingsset voor de ziekenhuizen samengesteld. 
Bestaande uit een format voor de uitnodigingsbrief, visuele uitleg over 
de vaccinatie en een vragenlijst van de GGD. Deze documenten worden 
22 februari beschikbaar gesteld, daarna kan gestart worden met het 
uitnodigen van deze groep.  
 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2023/01/10/covid-19-vaccinatie-5--tot-en-met-11-jarigen-en-inzet-bivalente-vaccins
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/kamerstukken/2023/01/19/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-over-covid-19-vaccinatie-voor-kinderen-van-5-tot-en-met-11-jaar-na-2022-en-de-inzet-van-bivalente-vaccins-als-primaire-vaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/kamerstukken/2023/01/19/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-over-covid-19-vaccinatie-voor-kinderen-van-5-tot-en-met-11-jaar-na-2022-en-de-inzet-van-bivalente-vaccins-als-primaire-vaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/kamerstukken/2023/01/19/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-over-covid-19-vaccinatie-voor-kinderen-van-5-tot-en-met-11-jaar-na-2022-en-de-inzet-van-bivalente-vaccins-als-primaire-vaccinatie
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LET OP: Alleen met een gepersonaliseerde brief (voorzien van 
naam en adresgegevens van de patiënt) kan de ouder/verzorger van de 
patiënt een afspraak maken. Het is van belang dat de brief op naam 
wordt verstuurd. De patiënt wordt uitgenodigd, conform het centrale 
uitnodigingsplan, door het ziekenhuis waar het kind op dit moment 
onder behandeling is.   
 
Om de herhaalprik te kunnen halen moet de basisserie van de 
coronavaccinatie minstens 3 maanden daarvoor zijn afgerond. Heeft de 
patiënt de basisserie nog niet afgerond? Dan kan de patiënt met 
dezelfde uitnodigingsbrief ook een basisserie ontvangen.  
 
Heeft u het selectie- en uitnodigingsproces afgerond maar zijn er nieuwe 
of gemiste patiënten die binnen deze doelgroep vallen? Dan kunt u ook 
op een later moment nog dezelfde uitnodigingsbrief gebruiken. 
 

4 Meer informatie 

Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIVM. 
 
Patiënten 

• Medisch inhoudelijke vragen (incl. over selectie): behandelend 
kinderarts 

• Praktische vragen omtrent vaccinatie: GGD-telefoonnummer in 
uitnodiging 

• Algemene informatie omtrent vaccinatie is te vinden bij de 
Rijksoverheid.  

• Veel gestelde vragen zijn terug te vinden op de website van het 
RIVM.  

 
Uitvoerende zorgprofessionals  

• Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website 
van het RIVM. 

• Medisch inhoudelijke vragen (incl. over selectie): bij de 
betreffende NVK-sectie 

• De uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie is te vinden op: 
COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

• Vragen omtrent selectie en uitnodiging: bij lokale 
verantwoordelijke per ziekenhuis.  

• Voor professionals met uitvoeringsvragen over de COVID-19-
vaccinatie is bij het RIVM een speciaal telefoonnummer ingesteld: 
088-689 8900 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen-5-11-jaar
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen-5-11-jaar
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen-5-11-jaar
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen-5-11-jaar
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
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