
Nieuwsbericht: start COVID-19-vaccinatie voor een deel van bewoners 

van instellingen 

In de week van 18 januari kunnen er COVID-19-vaccins (Comirnaty van BioNTech/Pfizer) besteld 

worden voor een deel van de bewoners. Het gaat hierbij om:  

• Ouderen en mensen met een beperking wonend in een instelling of in een  

groepsgebonden/geclusterde woning op basis van WLz-financiering (verpleging en 

verzorging of een verstandelijke-, zintuiglijke- of lichamelijke beperking inclusief degene 

met VPT of PGB) en die niet bekend zijn bij een huisartsenpraktijk, maar alleen bekend bij 

een arts verbonden aan de zorgorganisatie (zijnde meestal een specialist 

ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG)); 

• Eerstelijnsverblijf/GRZ/crisiszorg: cliënten die tijdelijk verblijven binnen een zorginstelling 

waarbij de behandelregie tijdelijk bij de zorginstelling ligt. De zorginstelling stemt af met 

de huisarts. Hierbij zal overwegend de instelling waar de cliënt verblijft vaccineren.  

Bestellen 

In deze vaccinatieronde mag er één keer besteld worden. U kunt kiezen: òf bestellen in de week 

van 18 januari, waarbij er gevaccineerd wordt in de week van 25 januari. Of bestellen in de week 

van 25 januari en vaccineren in de week van 1 februari. VWS geeft aan dat voor beide rondes 

genoeg vaccin is en het is aan de instelling om te bepalen welke week de voorkeur heeft. Op een 

later moment in het jaar zal er nog een mogelijkheid zijn om vaccins te bestellen. 

Vanwege de schaarste van vaccins wordt een oproep gedaan pas een bestelling te doen op het 

moment dat er een goede inschatting gemaakt kan worden van het aantal te vaccineren personen, 

waarvan dus ook toestemming is. Zie de werkinstructie voor het doorlopen van alle stappen die 

nodig zijn in het proces van bestellen tot vaccineren en welke zaken op orde moeten zijn qua 

vaccinbeheer. 

Vaccinatie overige bewoners  

Alle cliënten die woonachtig zijn in een groepsgebonden/geclusterde woning en 

bekend/ingeschreven zijn bij een huisartsenpraktijk, worden gevaccineerd door de huisarts. Dit 

traject gaat later in januari van start. Hierover wordt u nog apart geïnformeerd. 

 

 

 


