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Geachte collega, 

 

Om de beschermingsgraad tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te verhogen, zijn de GGD’en op 

19 november gestart met het geven van de boosterprik. Om het proces van de boostervaccinatie voor 

kwetsbare groepen te versnellen, roept de rijksoverheid huisartsen op om een bijdrage te leveren aan de 

boostervaccinatiecampagne. Mocht u dat ook willen, dan kunt u voor opgetrokken spuiten terecht bij de 

GGD Zuid Limburg.  

 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de benodigde informatie die u als huisarts nodig heeft voor 

het selecteren, uitnodigen en eventueel vrijwillig vaccineren van kwetsbare patiënten. In de 

overkoepelende werkinstructie voor huisartsen vindt u een overzicht van de lopende routes. 

 

Bestellen boostervaccinaties 

U kunt opgetrokken spuiten bestellen en ophalen bij de GGD Zuid Limburg in Maastricht, Heerlen, Geleen 

en vanaf 9 december in Kerkrade. In Heerlen kunt u vanaf 8 december alleen terecht op woensdag en 

zaterdag.  

 

Hoe gaat dit praktisch in het werk?  
• Bestel opgetrokken spuiten door een e-mail te sturen naar een van onze vaccinatielocaties: 

maastrichtvaccinatie@ggdzl.nl | geleenvaccinatie@ggdzl.nl | heerlenvaccinatie@ggdzl.nl | 
kerkradevaccinatie@ggdzl.nl  

• U kunt maximaal 15 opgetrokken spuiten per dag bestellen.  
• De spuiten liggen dezelfde dag nog voor u klaar op de locatie waar u de e-mail naartoe heeft 

gestuurd. 
• Als u meer spuiten op een dag nodig heeft, kunt u flacons bestellen en dient u zelf de spuiten op 

te trekken. 
• De spuiten zijn na het optrekken maximaal 6 uur bruikbaar. 

 

De GGD Zuid Limburg kijkt alvast uit naar de samenwerking. Alleen samen krijgen we corona onder 

controle. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

COVID-organisatie GGD Zuid Limburg 
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