
 

Nieuwsbericht: Vaccinatie alternatieven en update Richtlijn 
Traject: vaccinatie bewoners van instellingen met eigen medische dienst en 

instellingen onder verantwoordelijkheid van de HA  
21mei 2021 
 

Update uitvoeringsrichtlijn over houdbaarheid Pfizer 

 

Voor de instellingen die geen gebruik maken van het mobiele prikteam, maar 

zelf flacons bestellen is het van belang de update over de houdbaarheid van 

Pfizer te lezen in de Uitvoeringsrichtlijn. 

 

 

Alternatieven voor mobiele mensen 

 

U heeft gemerkt, dat er achterstanden zijn bij Thuisvaccinatie voor het 

inplannen van de veegrondes voor instellingen. Indien u mensen heeft 

aangemeld bij Thuisvaccinatie, dan staat u op de planning voor ná week 20. 

Daarom bieden we u graag twee andere opties: 

 
1. Alle mobiele mensen (cliënten en medewerkers) die een eerste prik 

hebben gehad kunnen voor een tweede prik (zowel Moderna als Pfizer) 
naar de GGD. Indien u hiervan gebruik wil maken stuurt u dan een mail 
met het aantal personen en het merk vaccin (Pfizer of Moderna) naar 

covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl  

 

2. Alle mobiele cliënten die nog een eerste en tweede prik moeten kunnen 
naar de GGD. Daarvoor kunt u bijgesloten uitnodiging gebruiken. Dit is 
een standaard uitnodigingsbrief. Instellingen kunnen deze aanpassen, 
zodat die in woordkeuze, toonzetting en informatie aansluit bij de 
aanspreekvorm, werkwijze vanuit de betreffende organisatie. Deze 
uitnodiging heel graag alleen voor de genoemde doelgroep gebruiken 
(bewoners van instellingen met eigen medische dienst en instellingen 
onder verantwoordelijkheid van de HA). 

 

Mocht u voor één van deze twee opties kiezen, wilt u dit dan doorgeven aan 

covid-19vaccinatiebewoners@RIVM.nl en aan rivmcovid@thuisvaccinatie.nl ? 

Het staat u ook vrij geen gebruik te maken van deze opties. U hoort dan zo 

spoedig mogelijk wanneer u op de planning staat voor Thuisvaccinatie. 

 

 

Het interval tussen de eerste en tweede prik 

 

Het interval dat vanaf medio januari 2021 gehanteerd wordt tussen de twee 

doses is 6 weken, dus tussen 35 en 42 dagen. Dat is langer dan het standaard 

interval van 21 dagen dat in de bijsluiter vermeld staat en tot medio januari 

gehanteerd werd. Als de tweede vaccinatie buiten het interval van 21-42 dagen 

valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw 

te worden gestart. Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. 

Na de eerste vaccinatie daalt de bescherming tegen het COVID-19 virus na een 

aantal weken. Daarom wordt geadviseerd na 5-6 weken de tweede vaccinatie te 

geven. Als de tweede vaccinatie na een interval van langer dan 5-6 weken 

plaatsvindt zal men dus een tijd na de eerste vaccinatie wat minder beschermd 

zijn. Maar na de tweede prik is men weer goed beschermd. De langdurige 

bescherming tegen COVID-19 zal hetzelfde zijn of mogelijk zelfs beter. 
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