
Thuisvaccinatie.nl 
Half April is het bedrijf thuisvaccinatie.nl gestart met het vaccineren van mensen aan huis of 
in een instelling. Dit bedrijf geeft normaal reizigersvaccinaties aan huis. Nu het aantal 
internationale reizen bijna stilligt in de pandemie hebben zij aangeboden te helpen met 
vaccineren van moeilijk bereikbare groepen. Zij beschikken reeds over de logistiek en 
materialen (gekoeld vervoer van vaccins) voor het vaccineren aan huis. 

De doelgroep die zij gaan vaccineren: 

• Permanente veegroute bewoners kleinschalige woonvormen gevaccineerd 
vanuit de hap 

• Permanente veegroute instellingen onder eigen medische dienst (oa 
verpleeghuizen, ELV bedden) 

• Immobiele thuiswonende patienten onder de 60 jaar 
• Immobiele mensen met syndroom van Down en morbide obesitas (BMI>40) 

onder 60 jaar 
• Mensen die 1ste vaccinatie met mRNA vaccin via GGD hebben gekregen en 

voor 2de vaccinatie immobiel zijn geworden (bv ongelukt, CVA) 
• Mensen met neurologische aandoeningen geselecteerd door de specialist 

maar immobiel zijn en daardoor niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun 
vaccinatie 

• Personeel dat uit spillage geprikt is maar geen 2de vaccin kan ontvangen (bv in 
2de ronde haps uit spillage geprikt is) 

•  
Thuisvaccinatie.nl vaccineert met BioNTech-Pfizer en Moderna. Op verschillende locaties in 
Nederland zijn deze vaccins over na vaccineren. Vaccins die over zijn moeten gemeld worden 
bij het RIVM via vaccinmakelaar@rivm.nl. Deze vaccins worden opgehaald door 
thuisvaccinatie en direct uitgereden naar geïndiceerde mensen. Dit is een nauwe en strakke 
planning om de juiste vaccins, juiste houdbaarhiedsdatum, vervoersconditie te matchen met 
mensen die in aanmerking komen voor deze vaccinatie. Thuisvaccinatie heeft hiervoor 
informatie nodig van de aanmelder via hun aanmeldformulier. Zie de bijlage voor het juiste 
formulier per doelgroep. Vraagt u eerst toestemming aan uw patiënt of hij/zij gevaccineerd 
wil worden voordat u privacy gevoelige gegevens deelt met thuisvaccinatie.nl. 
 

Vanaf April start er een veegroute met het bedrijf thuisvaccinatie.nl voor de bewoners van 

kleinschalige instellingen. De instellingen kunnen bewoners die hun 2de vaccinatie gemist 

hebben door COVID infectie of andere omstandigheden en nieuwe bewoners aanmelden bij 

thuisvaccinatie.nl nadat zij toestemming hebben gekregen van de bewoner of wettelijk 

vertegenwoordiger. Thuisvaccinatie heeft hiervoor een callcenter beschikbaar: 0900 

1212888. Aanmelden gaat via het aanmeldformulier wat gestuurd moet worden naar: 

rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. De instellingen zijn op de hoogte gesteld hoe zij dit kunnen 

doen. De instelling zal de huisarts vragen om een verwijsbrief waarin staat of er contra-

indicaties zijn voor vaccinatie met Pfizer/Moderna of bijzonderheden waar de vaccinerend 

arts van thuisvaccinatie.nl rekening mee moet houden. Vraag als huisarts bij uw patient om 

toestemming of u deze contra-indicaties in een brief mag zetten voor dit doel. De arts van 
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thuisvaccinatie.nl vaccineert de bewoner en blijft 15 minuten aanwezig ivm de mogelijke 

anafylactische reactie. Hierna is de eigen huisarts verantwoordelijk voor medische zorg. De 

instelling geeft aan de eigen huisarts van de bewoner door dat de patiënt gevaccineerd is 

met naam van het vaccin en batch nummer voor de registratie in het HIS en bij opt-in in 

CIMS. Personeel of anderen die in de 2de ronde is gevaccineerd uit de spillage met een 

mRNA vaccin kan ook aangemeld worden bij thuisvaccinatie.nl voor de 2de vaccinatie. 

 

Immobiel na eerste vaccinatie bij GGD 
Het is mogelijk dat patiënten boven de 65 jaar hun eerste vaccinatie met Pfizer gekregen 
hebben via de GGD maar voor de 2de vaccinatie onverwachts immobiel zijn geworden. Dit 
kan bijvoorbeeld gebeuren na een ongeluk, CVA of ander medisch acuut probleem. Omdat u 
als huisarts niet beschikt over een mRNA vaccin (zal meestal om Pfizer gaan) kan u voor deze 
doelgroep thuisvaccinatie.nl inschakelen. Thuisvaccinatie.nl vaccineert bij de veegroute voor 
de kleinschalige woonvormen met mRNA vaccins aan huis. U kunt als huisarts na 
toestemming van uw patient in dit geval zelf een aanmeldformulier AVG-proof sturen of 
telefonisch overleggen met thuisarts.nl. Zie hiervoor de werkwijze bij kleinschalige 
woonvormen. 

Onder de 60 jaar en: 
• Immobiel thuiswonende mensen  
• immobiel syndroom van Down 
• immobiel morbide obesitas (BMI>40) 
• immobiel met neurologische aandoening geselecteerd door de medisch 

specialist  
Deze mensen kunt u als huisarts aanmelden bij thuisvaccinatie.nl met het aanmeldformulier. 
Zie bijlage voor het juiste formulier voor de juiste doelgroep. Zie thuisvaccinatie en 
kleinschalige woonvormen hierboven voor uitleg over de organisatie en werkwijze. 

Na aanmelden ontvangt u als huisarts instructies van thuisvaccinatie voor deze mensen. Dit 
omvat onder andere het regelen van informatie voor de vaccinerende arts over de 
gezondheid van de patient. 

 


