
 

   
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

   

       

     

 

  

      

    

    

     

  

    

   

     

    

    

      

   

 

 

 

 

        

       

    

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF GGD AMSTERDAM CORONA UPDATE 

Beste Collega, 

Met deze nieuwsbrief willen wij huisartsen en hun team informeren over de herhaalprik tegen 

corona met het vernieuwde vaccin. U treft informatie aan over onze telefoonlijn in het geval 

van vragen, het vaccinneren van niet-mobiel thuiswonende patiënten, hoe u zelf de vaccinatie 

kunt halen, de locaties waar gevaccineerd en getest wordt in Amsterdam Amstelland en 

communicatiemateriaal dat u kunt inzetten voor patiënten die vragen hebben over corona. 

Telefoonlijn en website voor professionals over corona 

Heeft u vragen over zaken rondom corona, bel dan onze telefoonlijn voor professionals op 

020 - 5555105 (maandag t/m zondag 09.00 - 17.00 uur) of mail naar arts105@ggd.amsterdam.nl. 

Op onze website vindt u ook alle informatie. 

Nieuwe locatie voor ophalen vaccinaties niet-mobiel thuiswonenden (NMTW) patiënten 

Opgetrokken spuiten kunnen nu worden opgehaald bij locatie Amsterdome. Dit kan dagelijks vanaf 

10.00 uur, op afspraak. Dit kan via de bestaande route worden ingepland (zie onderstaand). Graag 

vooraf een mail sturen naar arts105@ggd.amsterdam.nl. Vermeld de volgende gegevens: 

• Naam en telefoonnummer van de praktijk, 

• Naam en geboortedatum van de huisarts, 

• BIG-nummer, 

• Datum en tijd voor het ophalen van de spuit, 

• Aantal vaccins, 

• Naam en telefoonnummer van degene die het komt ophalen, 

Het is uitsluitend op maandag mogelijk om het oude monovalente vaccin (dat de originele 

stam van het virus bevat) op te halen. Dit vaccin wordt gegeven als basisserie. 

Het nieuwe bivalente vaccin (dat naast de originele stam ook de omikronvariant bevat) is op 

maandag t/m vrijdag beschikbaar. Dit bivalente vaccin is geschikt als herhaalprik. 

Aanmelden voor thuisvaccinatie NMTW-patiënten 

Wanneer de huisarts niet in de gelegenheid is om zelf de NMTW-patiënten te vaccineren, is het 

mogelijk om deze patiënten aan te melden voor thuisvaccinatie door de GGD via dit 

aanvraagformulier. Dit geldt dus alleen voor patiënten die niet mobiel zijn. 

1 

mailto:arts105@ggd.amsterdam.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl/informatie/herhaalprik-vernieuwde-vaccin-corona/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/coronavaccinatie-locaties-amsterdam/
mailto:arts105@ggd.amsterdam.nl
https://vragen.coronatest.nl/aanvraagformulier-thuisvaccinatie-voor-niet-mobiele-thuiswonenden/


 

   
 

 

 

 

 

  

 

    

    

      

     

      

 

      

     

  

    

 

    

 

  

     

   

  

    

    

 

 

 

     

    

  

 

 

    

     

   

    

      

       

 

     

   

  

 

 

 

 

De herhaalprik voor huisartsen en hun personeel 

(Huis)artsen kunnen net als het overige zorgpersoneel met voorrang een afspraak maken voor de 

herhaalprik met het vernieuwde vaccin tegen corona. Dit kan via twee manieren. 

1. Er is een landelijke brief verstuurd naar alle praktijkhouders. Deze verwijst naar 

prikvoordezorg.nl. Om online een afspraak te kunnen maken heeft u uw DigiD nodig. Heeft u 

geen DigiD? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via het landelijke nummer 0800 0174. 

2. De GGD Amsterdam biedt huisartsen/zorgmedewerkers aan om rechtstreeks te bellen voor 

een afspraak. Er kan dan direct een datum/tijd én de gewenste vaccinatielocatie (alleen) in 

Amsterdam worden aangeven. Bij de keuze voor een locatie buiten Amsterdam, dient u altijd 

optie 1 (www.prikvoordezorg.nl) te gebruiken . 

Stap 1: De werkgever ontvangt de uitnodigingsbrieven van de GGD Amsterdam. 

Stap 2: Zorgmedewerker ontvangt brief vanuit werkgever (verstuurd in cohorten) met daarin 

een speciaal telefoonnummer. 

Stap 3: Zorgmedewerker belt GGD Amsterdam, kiest locatie en tijdstip binnen de regio 

Amsterdam-Amstelland. Call-agent plant afspraak in. 

Stap 4: Zorgmedewerker haalt vaccinatie. 

De uitnodiging wordt via de werkgever (in cohorten) naar de medewerkers gestuurd vanaf 21 

september. Voor de brief, zie de bijlage. 

Communicatiemateriaal voor patiënten voor de herhaalprik 

De Rijksoverheid en Steffie (e-learning in begrijpelijke taal) bieden online een aantal 

communicatiemiddelen aan, om te ondersteunen bij de uitleg over het onderwerp corona en het 

vaccin. Dit materiaal kan worden gedownload op de volgende websites of op aanvraag geprint 

worden (als er staat ‘print versie’) via ovdspek@ggd.amsterdam.nl. Dus alleen GGD materiaal wordt 

geprint. 

• GGD Amsterdam: Video voor beeldschermen in de wachtkamer 

• GGD Amsterdam: Slides voor beeldschermen in de wachtkamer 

• GGD Amsterdam: Poster ‘herhaalprik’ voor in de wachtkamer (print versie) 
• GGD Amsterdam: Flyer ‘Houd je aan de corona adviezen’ (print versie) 
• Rijksoverheid: Praatplaat over de herhaalprik in het Nederlands 

• Rijksoverheid: Praatplaat over de herhaalprik in eenvoudige taal (Arabisch, Turks, Engels en 

Pools) 

• Steffie: Video’s over corona in diverse talen 
• Rijksoverheid: Uitleg over het corona vaccin voor kinderen, zwangere vrouwen en 

bijwerkingen in begrijpelijke taal 
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Vaccinatielocaties corona in Amsterdam 

Hier vindt u een overzicht van de vaccinatielocaties in Amsterdam. 

Let op! Er moet een afspraak worden gemaakt alvorens het vernieuwde vaccin kan worden gehaald. 

Op de website staat het geboortejaar van degene die aan de beurt is. Zodra er weer zonder afspraak 

wordt gevaccineerd, actualiseren wij de website. 

Testlocaties 

GGD Amsterdam test 7 dagen per week op verschillende locaties. Mensen kunnen met en zonder een 

afspraak terecht. Een afspraak maken staat hier uitgelegd. 

Het testen bij de GGD geldt alleen voor onderstaande groepen: 

- zorgmedewerkers 

- personen in een verzorgings- of verpleeghuis 

- personen die in een dagbesteding wonen (boven de 70 jaar of personen met een ernstige 

afweerstoornis). Of men gaat naar een dagbesteding waar de cliënten vallen onder de 

categorie kwetsbare personen (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis). 

- personen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp. 

- personen die een herstelbewijs nodig hebben. 

In alle overige gevallen volstaat een zelftest. Het melden van de uitslag van een positieve zelftest bij 

de GGD is niet nodig. Voor een herstelbewijs is een PCR test nodig bij de GGD, zie hierboven. 

Meer informatie voor patiënten over o.a. wat te doen bij een positieve zelftest en hoe haal ik een 

herhaalprik: https://mijnvraagovercorona.nl/ 
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