
 

 

 
BOOSTERVACCINATIE VOOR ZORGMEDEWERKERS BINNEN 

OUDERINITIATIEVEN NU BESCHIKBAAR BIJ GGD 
 
Zoals voor alle zorgmedewerkers, is er ook voor medewerkers die zorg of begeleiding 
verlenen binnen een ouderinitiatief (OI) bij voorrang een boostervaccinatie beschikbaar. 
Deze vaccinaties worden gezet op een GGD-locatie, op afspraak. 
 
Voor OI waarbij de zorg en begeleiding wordt verleend door medewerkers in dienst van een 
zorgaanbieder (zoals WoonDroomZorg, ASVZ, Amerpoort etc), zal deze zorgaanbieder in 
de meeste gevallen het voortouw nemen. Stem als OI wel af met je zorgaanbieder of dit 
goed loopt. 
 
Voor OI die zelf werkgever zijn, met hetzij personeel in loondienst, hetzij werkend met 
ZZP’ers, geldt dat het OI zelf contact moet zoeken met het RIVM. Hierbij dient de 
onderstaande werkwijze nauwgezet gevolgd te worden. Mocht je er toch niet uitkomen, 
dan kun je ook contact met de LVOI opnemen. 

 
COMMUNICATIE VAN HET RIVM 

 
Onderaan deze email staat de link naar de webpagina waarop de werkinstructie voor de 
boostervaccinatie voor zorgmedewerkers staat. Deze werkinstructie is opgesteld voor 
werkgevers/zorgorganisaties van zorgmedewerkers behorend tot de doelgroep overige 
zorgmedewerkers. In de werkinstructie staat het selectie- en uitnodigngsproces beschreven.  
  
Bijgaand de link naar het webformulier waar werkgevers/zorgorganisaties (jullie dus als OI) 
hun e-mailadres naar toe moeten sturen. Op dit e-mailadres ontvangen werkgevers/ 
zorgorganisaties vervolgens een mail met daarin een link naar een webpagina waar ze het 
aantal unieke codes dat ze nodig hebben kunnen doorgeven.  
  
Aanmeldformulier voor zorgorganisaties (formdesk.com). 
  
Via deze link kunnen jullie dus je e-mailadres doorgeven. De vervolgstappen zoals 
beschreven in de werkinstructie volgen hierop. 
  
Hoofdlijnen: 

• Zorgmedewerkers worden gefaseerd uitgenodigd voor een boostervaccinatie bij 

de GGD. 

• Er moet minimaal 6 maanden tussen de laatste vaccinatie of doorgemaakte 

covid-infectie en de boostervaccinatie zitten. 

• Werkgevers nodigen zorgmedewerkers uit via een digitale of schriftelijke 

uitnodigingsbrief met een unieke persoonlijke code. 

• Met deze unieke code kunnen zorgmedewerkers zichzelf aanmelden bij een 

online portaal, wat dient als wachtlijst. Zodra er plek is bij de GGD worden 

zorgmedewerkers via sms-/email geïnformeerd om te bellen naar het landelijke 

afsprakennummer of online een afspraak te maken. 

• Vanaf het moment dat zorgmedewerkers de uitnodiging ontvangen kunnen ze 

zich aanmelden bij de wachtlijst voor het maken van een afspraak bij de GGD. 

• Tweede helft van december start het vaccineren. 

https://fd23.formdesk.com/rivm/aanmeldenzorgorganisaties


 

 

 

Alle informatie voor werkgevers en zorgpersoneel is te vinden op de contentpagina: 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/boostervaccinatie-zorgmedewerkers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met vriendelijke groet, 
  
Rudo Jockin 
Secretaris Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven  
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