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Inleiding
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het Pfizervaccin goedgekeurd. Dit betekent dat
we ook in Nederland kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. Vanwege de
specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen om 25 centrale
locaties in te richten. De GGD is verantwoordelijk voor inrichting en bemensing van deze locaties.
Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg,
wijkverpleging en Wmo-ondersteuning worden als eerste uitgenodigd. Hoewel de uitvoerende rol
van arbodiensten en bedrijfsartsen op dit moment dus beperkt is, kunnen arbodiensten en
bedrijfsartsen wel vragen van werkgevers/medewerkers krijgen over bijvoorbeeld het vaccin zelf,
over de bijwerkingen of over registratie c.q. privacy-gerelateerde zaken. Het is belangrijk om op de
hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en we zullen u regelmatig blijven informeren.
Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie
Begin december is het RIVM gestart met het uitbrengen van de nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie. Via
deze nieuwsbrief worden de bij de uitvoering betrokken professionals en andere geïnteresseerde
professionals regelmatig over de laatste stand van zaken rond de COVID-19-vaccinatie geïnformeerd.
Aanmelden kan via: https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-covid-19-vaccinatie .
Richtlijn uitvoering COVID-19-vaccinatie
Het RIVM maakt samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en hun
beroepsorganisaties een uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor professionals. Hierbij zijn de
volgende organisaties en beroepsgroepen betrokken: Verenso/specialisten ouderengeneeskunde,
NHG/huisartsen, NVIB/artsen infectieziektebestrijding, NVAB/bedrijfsartsen, NVAVG/artsen voor
verstandelijk gehandicapten, NIV/internisten VenVN/verpleegkundigen en verzorgenden,
Lareb/bijwerkingenregistratie en LCR/reizigersvaccinatie. Uit elk van deze beroepsgroepen is een
professional gemandateerd om aan deze richtlijn bij te dragen. Een concept-richtlijn wordt
momenteel nog op laatste zaken aangepast en wordt daarna (waarschijnlijk op 31 december 2020)
definitief (https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals). Uiteraard zal de richtlijn bij het
beschikbaar komen van een nieuw COVID-19-vaccin of op basis van nieuwe wetenschappelijke
inzichten worden uitgebreid of aangepast.
E-learning COVID-19-vaccinatie
Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een e-learning. Deze komt 4 januari 2021
online (www.rivm.nl). De e-learning omvat een algemeen deel (o.a. ontwikkeling vaccins,
doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken) en daarnaast zijn er
vaccinspecifieke hoofdstukken. Accreditatie wordt aangevraagd voor alle betrokken professionals.
Website COVID-19-vaccinatie voor professionals
Op de RIVM-website is een aparte pagina voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van
de COVID-19-vaccinatie ingericht. Hier staan de ontwikkelde Q&A’s, de e-learning (wanneer deze af

is) en hier is dus vanaf 24 december ook de conceptrichtlijn te vinden. Informatie voor het publiek
staat op de website van de Rijksoverheid.
Vragen
Vraagstukken rondom implementatie en beleid kunnen gesteld worden via de helpdesk van het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten; deze onderwerpen verdienen brede discussie de
komende tijd.

