
Aanpak herhaalprik met 
het vernieuwde vaccin, 
najaar 2022
Gericht op een hoge beschermingsgraad met 
specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners

Gezonde keuzes maken in het omgaan met Corona

Wat is het vernieuwde vaccin?

Uitgangspunten

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland focus en doel

We werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen van inwoners binnen de VRAA. 
We zetten in op specifieke locaties en doelgroepen om de beschermingsgraad te verhogen 
en gezondheidsvaardigheden te versterken.

Doel
Zorgen dat alle Amsterdammers gezond zijn en 
hierin gelijke kansen hebben. We investeren 
meer op plekken waar mensen minder goede 
gezondheidsvaardigheden hebben.

Doelgroep
Op volgorde van vaccineren najaarscampagne:

•  60+

•  60- griepprik

•  Bewoners van zorginstellingen

•  Mensen met syndroom van Down

•  Zorgmedewerkers met patiënten- 
of cliëntencontact

•  12-59 jaar

Specifiek gaat het om:
•  mensen met lage gezondheidsvaardigheden

•  stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost

•  wijken waar uit onderzoek blijkt dat
de beschermingsgraad achterblijft

We bieden maatwerk voor specifieke groepen 
en professionals.

We geven een herhaalprik met een 
ver nieuwd vaccin waarmee we een 
nieuwe corona golf willen voorkomen. 
Dit vernieuwde vaccin beschermt beter 
tegen nieuwe varian ten van het coronavirus.

Om gezond het najaar in te gaan is de combi-
natie van fysieke en mentale gezondheid, 
volgen van de basismaatregelen, testen en 
vaccineren belangrijk. Onze inzet voor deze 
najaarscampagne is gericht op vaccineren, 
testen en de basismaatregelen.

Hulp en ondersteuning voor verbetering 
van mentale en fysieke gezondheid doen 
we via bestaande manieren. Waarbij we 
aanvullende acties doen waar mogelijk.

We richten ons op alle Amsterdammers en 
Amstellanders. En specifiek op kwetsbare 
doelgroepen en stadsdelen in onze regio 
om de gezonde omgang met het virus te 
verbeteren. Voor de herhaalprik richten 
we ons specifiek op de inwoners die de 
basisserie hebben gehad.

De herhaalprik in het najaar wordt gegeven 
met vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/
Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen 
meer varianten van het coronavirus, zoals de 
omikronvariant. Iedereen vanaf 12 jaar kan de 
herhaalprik met de vernieuwde vaccins halen 
als zij daarvoor aan de beurt zijn.  

Gezond het najaar in: iedereen de gelegenheid bieden een goed 
geïnformeerde en gezonde keuze te maken over hoe om te gaan met Corona.

Stimuleren van het maken van een geïnformeerde gezonde keuze, verbeteren 
van gezondheidsvaardigheden en hulp bieden voor kwetsbare doelgroepen.

Dit kan 3 maanden na de laatste coronaprik 
of coronabesmetting. Om de herhaalprik 
te kunnen halen moet de basisserie van de 
coronavaccinatie zijn afgerond. De basisserie 
bestaat uit 2 prikken met het vaccin van 
BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax of 
uit 1 prik met Janssen.

Achtergrond

Maatschappij: Samen houden we de maatschappij open. Focus op 
preventie en saamhorigheid (bijv. voorkomen van verzuim).

Amsterdome
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Ru Paré
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Grootschalige inzetA

Communicatie aanpak

•  Laagdrempelig vaccineren in de 
VRAA met grootschalige goed 
bereikbare locaties

•  Optimale klantbeleving voor alle 
VRAA en helpen iedereen die 
recht heeft op een prik

•  Advies om een zelftest te doen bij 
klachten tenzij je bij de GGD een 
test kan laten doen. Diverse test-
locaties bieden 7 dagen per week de 
mogelijkheid om een test te laten doen.

Onze grootschalige inzet richt zich 
vooral op algemene drijfveren. 
Mensen hebben vertrouwen in het 
vaccin en de GGD en komen hun 
prik halen. Op grootschalige locaties 
is er ruimte om veel mensen in een 
korte tijd te prikken. Communicatie 
doen wij aanvullend op de inzet van 
de Rijksoverheid die een landelijke 
campagne doet met o.a. TV- en radio 
commercials, huis-aan-huis bladen. 
We zorgen voor:

•  Mensen helpen bij het maken van een 
gezonde en goed geïnformeerde keuze.

•  Onze communicatie is aanvullend 
en aansluitend op de Rijksoverheid, 
online en offline.

•  Praktische informatie over de herhaalprik 
(locaties, type vaccin, openingstijden).

•  We staan voor actuele en accurate 
informatievoorziening die inspeelt 
op wat er leeft in de stad.

Online

•  De GGD website is actueel, we delen 
nieuws via social media en halen 
er vragen op.

•  We weten wat er speelt door de 
wekelijkse omgevingsanalyse en 
geven de gevraagde informatie.

•  Indien nodig zetten we online 
betaalde advertenties in.

•  We geven webinars aan diverse 
doelgroepen zoals huisartsen 
of zorgpersoneel.



De fijnmazige inzet gaat door op 
de ingezette lijn die veel resultaat 
heeft opgeleverd. We richten ons 
op specifieke bezwaren, zorgen 
en twijfel. We bieden passende 
informatie op maat. We zijn dichtbij 
zichtbaar en bereikbaar. Inzet richt 
zich op kleinschalige locaties op 
plekken waar inwoners vaak komen. 
We gaan het persoonlijke gesprek 
aan en leveren maatwerk in dienst-
verlening en communicatie.

•  We prikken op kleinschalige locaties 
in de wijk, we geven voorlichting en 
testen ook fijnmazig.

•  Mobiele prikteams bezoeken 
verschillende locaties. Zo bereiken 
we de hele regio, dus laagdrempelig. 
Specifieke aandacht voor Nieuw-West, 
Noord en Zuidoost.

•  We gaan de wijken in en spreken over 
corona en gezondheid (mentaal en 
fysiek). We delen zelftesten en flyers 
uit. Waar nodig in verschillende talen.

•  Focus op mensen met een 
gezondheidsachterstand of lage 
gezondheidsvaardigheden.

Maatwerk in communicatie middelen GGD Voorlichterspool

Lokale media Online

Persoonlijke communicatie

Fijnmazige inzetB

•  We halen vragen en signalen op en 
spelen hier met onze inzet op in 

•  Communicatiemiddelen sluiten aan bij 
de taal van de doelgroep: flyers met 
pictogrammen, in diverse talen, posters, 
praatplaten en video’s in eenvoudig 
Nederlands, zoals Steffie.

•  We maken door co-creatie informatie 
op maat door deze samen met de 
doelgroep te ontwikkelen.

•  Getraind medisch personeel is zicht   baar 
in de media of bij voorlichting.

•  Voorlichters bezoeken meerder 
keren per week o.a. cultuur-specifieke 
evenementen, markten en bibliotheken.

•  We delen gratis zelftesten en flyers 
uit. Dit is een goede gesprekstarter.

•  We zijn zichtbaar in Huis-aan-huis 
bladen met redactionele content 
(bijv. een interview met arts).

•  We adverteren in de wijkkranten met 
lokale informatie (bijv. locaties en tijden).

•  We zijn hoorbaar op (lokale) radio-
stations voor specifieke doelgroepen, 
bijvoorbeeld via jingles.

•  Campagne met advertenties in 
diverse talen en op maat voor 
specifieke culturele groepen.

•  Facebook posts bij de Stadsdelen.

•  Actuele informatie op de GGD 
website, toegankelijk gemaakt via 
een verwijzing met QR code

•  We gaan in gesprek met de inwoners over 
een gezonde keuze rondom corona.

•  Via ons netwerk bouwen een band op met 
kleinere, moeilijk bereikbare doelgroepen.



Stadsdelen en 
regiogemeentes

Organisaties in de buurt

Zorginstellingen & 
zorgprofessionals

In deze periode waar het hoogtepunt van de coronacrisis voorbij lijkt te zijn en de vaccinatiebereidheid laag is, is inzet op 
een goed geïnformeerde gezonde keuze hard nodig. Het is extra belangrijk om het gesprek aan te gaan met de mensen die 
de basisserie hebben afgerond en nu twijfelen over de herhaalprik. Samenwerken om een zo breed mogelijke groep inwoners 
te bereiken is daarbij noodzakelijk. Zo kunnen we elkaar versterken en ons samen inzetten om de coronapandemie te bestrijden. 

De GGD monitort de vaccinatiegraad en 
past interventies continu aan waar nodig. Uit 
evaluatie en onderzoek is gebleken dat 
de inzet van de fijnmazige aanpak een robuust 
effect heeft in de beschermingsgraad in wijken 

Monitoring

Elkaar versterken: stadsdelen, organisaties, instellingen

Samenwerkingspartners GGD Toelichting

barrières & motivators co-creatie opschalen

Verdiepende sessies met doelgroep om 
specifieke barrières en motivators te 
identificeren.

In co-creatie met doelgroep worden 
passende interventies ontworpen en 
toegepast.

Samen met partijen zowel regio/stadsbreed als in de buurt om kwetsbare groepen te bereiken. Voorbeelden zijn voedselbanken, 
buurtteams, maatschappelijke opvang, wijkorganisaties en zelforganisaties.

De GGD treedt op als betrouwbare partner voor onder andere VVT-instellingen en huisartsen, ziekenhuizen en 
ondersteunt waar nodig, elkaar versterken waar nodig, partijen versterken elkaar in pro-vaccinatieboodschap.

Interventies worden opgeschaald i.s.m. 
corona preventie teams in stadsdelen en 
regiogemeenten.

en bij specifieke bevolkingsgroepen met 
een lage vaccinatiegraad. Daarom blijven we 
ons ook dit najaar richten op grootschalig en 
fijnmazige acties.

De focus ligt hierbij op mensen die langer 
dan drie maanden geleden een prik gehad 
hebben: om de bescherming tegen corona te 
verhogen is een prik dan het advies.

In de fijnmazige aanpak richten we ons 
op de wijken waar de beschermings-
graad het laagst is en we de grootste 
groepen daarvoor kunnen bereiken.

Iedereen is nodig! Belangrijk om concrete afspraken te maken over 
de bijdrage van verschillende directies en organisaties. Hoe meer 
inzet, hoe meer kwetsbare mensen in de VRAA worden bereikt.

Samenwerken
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