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Werkwijze uitnodigen 75-89 jarigen voor coronavaccinatie  
Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM 
 
 
Inleiding 
Vanaf medio maart start het RIVM met het uitnodigen van de 75-79 jarigen voor een 
vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie. Alle 85-89 jarigen hebben inmiddels een 
uitnodiging gehad en het uitnodigingsproces voor de 80-84 jarigen is vergevorderd.  
Zij worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. 
 
Wie ontvangt een uitnodiging van het RIVM? 
Alle personen ingeschreven in het Basisregister Personen (BRP) met een leeftijd van 75 
t/m 89 jaar, geboren in 1946 of eerder, krijgen een uitnodigingsbrief via het RIVM. Het 
uitnodigingsproces verloopt als volgt:  

• Alle 85-89 jarigen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen; 
• Alle 80-84 jarigen ontvangen van februari tot begin maart een uitnodiging, 

waarbij er gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84-jarigen;  
• Alle 75-79 jarigen ontvangen van medio maart tot begin april een uitnodiging, 

waarbij er gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 79-jarigen.  
 
 
Tijdslijn uitnodigingsproces 
 

 
 
 
Wie kan op de uitnodiging ingaan? 
Alle 75-89 jarigen die mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie toe te 
gaan, al dan niet met hulp, kunnen bij de GGD gevaccineerd worden. Het is belangrijk 
dat thuiswonende ouderen zo veel mogelijk gebruik maken van deze uitnodiging, omdat 
zij bij de GGD het BioNTech/Pfizer vaccin kunnen krijgen. Dit vaccin biedt bij ouderen 
een hoge bescherming tegen het coronavirus. 
 
Ouderen die liggend vervoerd moeten worden, worden niet mobiel geacht en kunnen 
daarom niet via de GGD hun vaccinatie krijgen. 
 
Bewoners van instellingen 
In principe worden bewoners van instellingen met een Wlz-indicatie, in de instelling 
gevaccineerd door de instellingsarts of de huisartsenpost1. Dit is afhankelijk van onder 
wiens medische verantwoordelijkheid de bewoner in de instelling verblijft. Bewoners van 
instellingen krijgen het BioNTech/Pfizer vaccin (instellingsarts) of het Moderna vaccin 
(huisartsenpost). Dit traject loopt parallel aan vaccinatie van 75-89 jarigen door de GGD.  
 

 
1 Bewoners van 75-89 jaar die in een aanleunwoning wonen, hebben geen Wlz indicatie en worden alleen 
uitgenodigd door het RIVM voor vaccinatie bij een GGD-vaccinatielocatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
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Bewoners van instellingen krijgen ook een uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie bij 
de GGD. Is een bewoner van een instelling in de gelegenheid om (al dan niet met een 
begeleider) naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, dan mag de bewoner voor 
vaccinatie naar de GGD. Het kan zijn dat een bewoner eerder via de GGD gevaccineerd 
kan worden. Dat kan een reden zijn voor iemand om deze route te kiezen. 

Is er twijfel over wat de bewoner moet doen, dan kan dit overlegd worden met de 
begeleiding van de instelling en/of met familie of naasten. 
 
Uitnodigingsmateriaal 
In de uitnodigingsbrief staat beschreven hoe men een afspraak kan maken bij een GGD-
vaccinatielocatie. Per 1 maart kan het maken van een afspraak zowel telefonisch als 
digitaal via www.coronavaccinatie-afspraak.nl, het burgerportaal van de GGD. In de 
uitnodigingsbrief staat ook uitgebreide informatie over vervoersmogelijkheden.  
De genodigde ontvangt de volgende documenten: 

1. Uitnodigingsbrief ondertekend door het RIVM; 
2. Gezondheidsverklaring, deze moet ingevuld meegenomen worden naar de 

afspraak; 
3. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM; 
4. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen en antwoorden 
 

• Waar kunnen genodigden terecht met hun algemene en medisch inhoudelijke 
vragen? 
Voor algemene vragen over het coronavirus of over de vaccinatiestrategie kunnen 
mensen terecht op de website www.coronavaccinatie.nl of bellen naar het algemene 
informatienummer 0800-1351. Ouderen met vragen over de persoonlijke medische 
situatie kunnen ook verwezen worden naar www.coronavaccinatie.nl. Wanneer het 
antwoord daar niet gevonden wordt, kan de genodigde overleggen met de GGD 
Medische Informatielijn Vaccineren via 088 767 40 80. 

 
• Wie is mobiel en wie is niet mobiel? 

Alle 75-89 jarigen die in staat zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan, al 
dan niet met hulp, worden beschouwd als mobiel. Personen die liggend vervoerd 
moeten worden, worden niet mobiel geacht en kunnen daarom niet via de GGD hun 
vaccinatie krijgen. 
 

• Wie vult de gezondheidsverklaring in? 
De gezondheidsverklaring wordt door de genodigde zelf, eventueel met hulp van 
familie of andere mantelzorg, ingevuld. De gezondheidsverklaring wijst zichzelf.   

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/
http://www.coronavaccinatie.nl/
http://www.coronavaccinatie.nl/
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• Wat als iemand bij een trombosedienst onder behandeling is?  

De patiënt maakt een telefonische afspraak via het landelijk callcenter van de GGD 
voor vaccinatie. De callcentermedewerker plant de afspraak voldoende tijd in de 
toekomst en vraagt de patiënt om voorafgaand aan de vaccinatie contact op te 
nemen met de trombosedienst of hij/zij gevaccineerd kan worden en of er nog 
maatregelen genomen moeten worden. De patiënt wordt alleen gevaccineerd na 
contact met de trombosedienst. 

 
• Wat als iemand antistollingsmedicatie gebruikt?  

Bij gebruik van antistollingsmedicatie mag een afspraak gemaakt worden voor 
vaccinatie op de GGD-vaccinatielocatie. Patiënten die onder behandeling zijn bij een 
trombosedienst, zie antwoord hierboven. 

 
• Hoe is vervoer geregeld?  

Het kan zijn dat het voor de genodigde moeilijk is om naar de vaccinatielocatie te 
gaan. In dat geval kan de genodigde een begeleider meenemen. Als iemand geen 
vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kan hij/zij hulp vragen aan een naaste of 
mantelzorger. Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en organisaties, zoals 
ANWB AutoMaatje. Als de genodigde wel eens gebruik maakt van gemeentelijke 
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kan hij/zij deze gebruiken om naar de 
vaccinatielocatie te komen. Daarbij is het de bedoeling dat er eerst een afspraak 
wordt gemaakt via het landelijk callcenter van de GGD voordat er afspraken worden 
gemaakt over het vervoer. Heeft de genodigde vragen over vervoer naar de GGD-
vaccinatielocatie, dan kan hij/zij bellen naar het landelijk telefoonnummer van de 
Rijksoverheid (0800-1351).  
 

• Wanneer is vaccinatie aan huis voor niet-mobiele personen mogelijk?  
De mogelijkheden voor vaccinatie aan huis worden nog onderzocht. Mensen die niet 
naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan en niet in een instelling worden 
gevaccineerd, moeten hier dus op wachten.  
 

• Waarom zit er bij de uitnodigingsset geen toestemmingsverklaring voor landelijke 
registratie?  
In de uitnodigingsset zit geen toestemmingsverklaring. De genodigde ontvangt wel 
een informatieblad over landelijke registratie. De callcentermedewerker van de GGD 
vraagt bij het maken van de afspraak aan de genodigde of hij/zij wel of geen 
toestemming geeft voor het doorsturen van gegevens naar het landelijke 
registratiesysteem. De GGD maakt hiervan een aantekening in hun dossier. Deze 
mondelinge toestemming volstaat voor het mogen doorsturen van gegevens. De 
GGD vraagt ook toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met de 
huisarts.  
 

• Welke GGD-vaccinatielocatie zijn er?  
Via de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-
antwoord/waar-zijn-de-priklocaties-voor-coronavaccinatie kunt u zien waar de 
vaccinatielocaties van de GGD’en zich bevinden. Hier komen in de komende periode 
steeds meer locaties bij. Het landelijk callcenter van de GGD reserveert extra tijd 
voor telefoongesprekken met de 75-89 jarigen, waarbij ze in overleg met de 
genodigde opzoek gaan naar de meest geschikte locatie. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/waar-zijn-de-priklocaties-voor-coronavaccinatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/waar-zijn-de-priklocaties-voor-coronavaccinatie
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