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COVID-19 boostervaccinatie 

Voor aios werkzaam in een huisartspraktijk 

De LHV heeft laten weten dat huisartspraktijken de huisartsen en medewerkers 
kunnen gaan aanmelden voor de boostervaccinatie. De praktijk ontvangt dan 
een uitnodiging voor de individuele huisarts/medewerker met elk een unieke 
code. Met deze code kan de huisarts/medewerker vanaf 3 december zelf een 
afspraak voor de boostervaccinatie maken via www.ziekenhuiscoronaprik.nl 
(deze link werkt vanaf 3 december). 
 
Ook aios kunnen via de praktijk waar zij werken een code krijgen waarmee zij 
een afspraak voor de boostervaccinatie kunnen maken. Bespreek daarom met 
jouw opleider of de huisartspraktijk ook voor jou een uitnodiging met unieke 
code aanvraagt. 
 
Meer informatie kun je vinden op de website van de LHV 
  

Voor aios niet werkzaam in een huisartspraktijk 

Binnen ziekenhuizen en sommige andere zorginstellingen is al gestart met het 
geven van de boostervaccinatie aan zorgmedewerkers. Als je in de gelegenheid 
wordt gesteld om een boostervaccinatie te krijgen, maak daar dan vooral 
gebruik van. 
 
Voor veel zorginstellingen geldt dat zij vanaf deze week bij het RIVM unieke 
codes kunnen aanvragen, waarmee zorgmedewerkers medio december een 
afspraak kunnen maken bij de GGD voor de boostervaccinatie. 

https://www.sboh.nl/component/acym/archive/102-covid-19-boostervaccinatie?userid=34501-j6NRNbcBkjGQ5Q&tmpl=raw&format=raw
https://www.sboh.nl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=65&userid=34501&mailid=102
https://www.sboh.nl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=66&userid=34501&mailid=102


 
De SBOH onderzoekt momenteel of zij voor aios de unieke codes bij het RIVM 
kan aanvragen, waarmee aios vanaf medio december een afspraak bij de GGD 
kunnen maken voor de boostervaccinatie. Zodra hier meer over bekend is, 
laten wij dat weten. 
 
Het kan zijn dat de opleidings-/stage-instelling waar je op dit moment 
werkzaam bent voor jou een code aanvraagt. Als je van deze instelling een 
uitnodiging met unieke code krijgt voor de boostervaccinatie, dan kun je bij de 
GGD een afspraak maken voor de boostervaccinatie. Je hoeft dan niet te 
wachten op een bericht van de SBOH.   
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