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Er is een schema van de vaccinatietrajecten bij deze patiëntengroepen en tijdslijnen
opgenomen voor de basisserie/primaire vaccinaties en boosterdosis. De basisserie
bestaat uit 2 standaard vaccinaties met additioneel een 3e prik bij een geselecteerde
groep ernstig-immuungecompromitteerde patiënten om de primaire respons zo goed
mogelijk op peil te brengen.
Een boosterdosis is van toepassing op iedereen na de basis serie minimaal 3
maanden na de laatste vaccindosis; dat kan na een basisserie van 2 vaccindoses zijn
of na de extra 3e vaccinatie die een deel van deze personen heeft ontvangen vanaf eind

oktober 2021. De booster kan vanwege de nu circulerende Omikronvariant al na een interval
van minimaal 3 maanden gegeven worden om antistoftiters waar mogelijk te verhogen. Een
langer interval is immunologisch gezien beter.
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Het 3e priktraject bij de GGD voor de basisserie bij ernstig
immuungecompromitteerde patiënten loopt tot 31 januari 2022. Hiervoor ontvangt
een patiënt een uitnodiging van de behandelend specialist/ziekenhuis.
Vanaf medio januari 2022 is er de mogelijkheid voor een geïndividualiseerd beleid in
de ziekenhuizen voor immuungecompromitteerde patiënten. Er komen dan vaccins
beschikbaar in de apotheek van de ziekenhuizen. Specialisten kunnen de indicatie
stellen voor een additionele vaccindosis of eventueel een hele nieuwe basisserie voor
individuele patiënten (b.v. na allogene stamceltransplantatie vanwege verlies van
eerder verkregen immuniteit). De vaccinatie(s) wordt/worden uitgevoerd en
geregistreerd in het ziekenhuis, waarna een link komt met het landelijke
registratiesysteem.
Op dit moment is bij de GGD alléén het traject lopend voor een additionele derde
prik of een booster 3 maanden na de laatste vaccinatie. Er is géén traject opgezet
voor patiënten(groepen), die buiten de standaardaanbevelingen voor basisserie/3e
prik/boostervaccinatie nog een 4e vaccinatie (b.v. volledige dosis Moderna vaccin
binnen 3 maanden na de 3e vaccindosis) of meer additionele vaccinaties nodig
zouden hebben op indicatie van een behandelend specialist. Dit kan dus vanaf medio
januari in het ziekenhuis zelf.
Er is geen consensus over een specifieke laboratoriumtest of een specifieke
uitslag/antistoftiter of een afkappunt (correlaat van bescherming) op grond waarvan
men kan aangeven of additionele vaccinaties (3e, 4e of boostervaccin) wel of niet
nodig zijn.
Ringvaccinatie van alle huishoudcontacten van 5 jaar en ouder wordt mogelijk zodra
gezonde kinderen van 5-11 jaar aan de beurt zijn, waarschijnlijk vanaf medio januari.

