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Programma fijnmazig vaccineren

Achterblijvende vaccinatiegraad bij kwetsbare groepen en wijken

Kwetsbare patiënten identificeren en vaccineren

Ø Beschermen hoog risico patiënten voor ernstig ziekteproces en ziekenhuisopname 

Ø Verlagen druk op de zorg

Huisartsen krijgen een actuele en accurate vaccinatielijst uit hun HIS met 
ongevaccineerde hoog risico patiënten die nog niet besmet zijn geweest op volgorde 
van kwetsbaarheid.
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De pilotstudie laat zien*

In een gemiddelde huisartsenpraktijk hebben 
16 van de 100 patiënten bij een corona besmetting 
grote kans op opname in het ziekenhuis.

Een groot deel is al gevaccineerd maar 3 van de 16 
niet.

*Bron: Pilotstudie in Osdorp 2021
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Een groot deel van de respondenten is niet tegen vaccineren

Uit de eerder gehouden pilot* blijkt dat een deel van 
de mensen zich alsnog wil laten vaccineren, een 
deel twijfelt en een ander deel wil het echt niet. 

*Bron: Pilotstudie in Osdorp 2021
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Persoonlijk contact met de huisarts helpt

De belangrijkste reden voor het niet vaccineren 
bleek de angst voor bijwerkingen.

Persoonlijk contact daarover met de huisarts 
kan helpen om die twijfel weg te nemen.

5



Actuele en accurate vaccinatielijst

De huisarts ontvangt een actuele en accurate 
vaccinatielijst met ongevaccineerde hoog risico 
patiënten op volgorde van urgentie.

Het COVID Early Warning Systeem (EWS) identificeert 
de hoog risico patiënten door middel van een 
wetenschappelijk gevalideerd algoritme*.

*sCOVID-algoritme Prof. Dr. R. M. C. Herings et all
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Programma fijnmazig vaccineren bestaat uit een aantal onderdelen

Actuele bellijst
hoogrisico patiënten

Huisarts (vertrouwen)
belt bij voorkeur zelf

GGD biedt training 
motiverende gespreksvoering*

voor huisarts *geaccrediteerd

Vaccinatie opvolging
naar keuze i.s.m. GGD
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Samenwerken voor resultaat

Het COVID Early Warning Systeem is ontwikkeld door 
COVID DATA, in samenwerking met o.a. Amsterdam UMC, 
in opdracht van ROAZ Noord Holland Flevoland. In 
Amsterdam startte GGD Amsterdam met de huisartsen 
de pilot fijnmazig vaccineren.

COVID DATA NL bestaat uit STIZON, Medworq 
en ROS-netwerk.

Dit consortium wordt onderschreven door ROAZ, GGD-
en, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Zorgverzekeraars 
Nederland
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