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Vaccinatiestatus en –opdrachtformulier – Toelichting & formulier 

 
Toelichting 
 
Inleiding 
Voor elk asielzoekerskind van 0-18 jaar moet een (inhaal-)vaccinatieplan worden opgesteld door de 

jeugdarts. Het vaccinatiestatus en opdrachtformulier wordt gebruikt bij het opstellen van dit plan. 

Dit gebeurt tijdens het afnemen van de vaccinatieanamnese, conform RVP. Wanneer het formulier 

volledig is ingevuld, wordt het verstuurd naar het RIVM. 

 

Dit formulier wordt, naast asielzoekerskinderen, ook gebruikt voor: 

- Asielzoekerskinderen die een tijdelijke verblijfsstatus hebben, maar die nog geen 

vaccinatieanamnese hebben gehad; 

- Statushouderskinderen (op dit formulier hoeft dan geen COA-zorgnummer en COA-

opvanglocatie ingevuld te worden). Zie ook pagina 14 van de Handreiking intake JGZ voor 

statushouderskinderen.  

 

Het is van belang dat bij asielzoekerskinderen snel na binnenkomst in Nederland met vaccineren 

wordt gestart, vooral wanneer de basisimmuniteit nog niet is opgebouwd. Als het vaccinatiestatus en 

–opdrachtformulier niet binnen 20 weken na binnenkomst in Nederland is opgestuurd naar het 

RIVM, stuurt het RIVM-DVP naar asielzoekerskinderen tot en met 12 jaar een blanco RVP-

vaccinatiebewijs en een volledige set vaccinatiekaarten naar de ouders, passend bij de leeftijd van 

het kind. Wanneer het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier wel is ingevuld en opgestuurd naar het 

RIVM stuurt het RIVM tot de 18e verjaardag vaccinatiekaarten en rappels1. Als het kind in een cohort 

van groepsvaccinaties valt, dan wordt het standaard uitgenodigd. 

 

Van het formulier bestaat zowel een pdf-versie als een invul-pdf. 

 

Vaccinatiestatus 

Wanneer er geen vaccinatiebewijs aanwezig is, is de anamnese hét instrument voor het 

inventariseren van toegediende vaccinaties. Daarbij kan het actuele vaccinatieprogramma van het 

land van herkomst (te vinden op:  who.int/immunization_monitoring/globalsummary of 

rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen) een hulpmiddel zijn. Het is echter niet de 

bedoeling dat schema standaard over te nemen op het formulier. Door middel van de anamnese 

moet de jeugdarts nagaan of én zo ja, welke vaccinaties aannemelijk gegeven zijn. Dit is dus altijd 

zorg op maat. Zie ook de ‘veelgestelde vragen’ over het RVP bij asielzoekers op de 

professionalswebsite van het RVP. Het noteren van het land van vaccinatie is zinvol, omdat het een 

verklaring kan geven voor het vaccinatieschema dat gehanteerd is.  

 

In veel landen worden verschillende combinatievaccins gebruikt. De jeugdarts gaat na wat een kind 

precies gehad heeft en wanneer de vaccinaties zijn toegediend. Zo nodig noteert de arts fictieve 

data. Bij twijfel over de toediening wordt de vaccinatie niet genoteerd. 

 

Vaccinatieplan 

Het vaccinatieplan dient voornamelijk als opdracht aan de jeugdverpleegkundige. Zodra de kopie 

van het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier naar het RIVM is gestuurd en in Praeventis is 

verwerkt, is Praeventis voor de actuele planning van de vaccinaties te raadplegen. 

 

 
1 Bij autochtone kinderen gebeurt dit alleen tot de 13e verjaardag, maar zij mogen wel tot 18e verjaardag gevaccineerd worden. 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/publicaties/publicatie/18952-veerkracht-en-gezondheid-jeugd-handreiking
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/publicaties/publicatie/18952-veerkracht-en-gezondheid-jeugd-handreiking
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1484-rvp-pga-protocol-vaccineren-asielzoekerskinderen-0-18-jaar
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/asielzoekerskinderen
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Als er gestart is met het RVP dan wordt dat altijd, binnen een redelijke termijn, afgemaakt ongeacht 

de verblijfsstatus van het kind. Dus ook na de 18e verjaardag wanneer er voorafgaand aan die 

verjaardag al begonnen is met vaccineren. 

 

Registratie 

Het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier wordt toegevoegd aan het DDJGZ. Volledig ingevulde en 

door de jeugdarts ondertekende vaccinatiestatus en –opdrachtformulieren vormen voor de 

jeugdverpleegkundige de formele opdracht tot vaccinatie. Zie voor werkinstructies over de intake en 

het vaccineren van asielzoekerskinderen de PGA- protocollen intake asielzoekerskinderen 0-18 jaar 

en vaccinaties asielzoekerskinderen 0-18 jaar.  

 

Na invulling van het vaccinatiestatus- en opdrachtformulier wordt een kopie van dit formulier naar 

het RIVM-regiokantoor gestuurd conform protocol.  

 

Wanneer er een bewijs is van al ontvangen vaccinaties, dan moet een kopie van dit bewijs in het 

digitale DDJGZ worden ingevoegd, bij de vaccinatiestatus en -opdracht. Het RIVM-regiokantoor 

ontvangt naast de opdracht een kopie van het vaccinatiebewijs.  

 

Consultatie RIVM 

Overleg over de vaccinatieanamnese en het (inhaal-)vaccinatieplan is altijd mogelijk met de medisch 

adviseur van het RIVM-regiokantoor. Klik hier voor de contactgegevens van de RIVM-regiokantoren.  

  

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/7633-protocol-intake-jgz-asielzoekerskinderen-0-18-jaar
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1484-rvp-pga-protocol-vaccineren-asielzoekerskinderen-0-18-jaar
https://www.rivm.nl/rivm/organisatie/dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogramma-s/contactgegevens-regiokantoren-dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogramma-s
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Vaccinatiestatus en -opdrachtformulier 

 

Persoonsgegevens asielzoekerskind 

 

Of: 

 

Voornaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

COA-zorgnummer: 

V-nummer: 

BSN: 

Statushouder in de gemeente: 

COA-opvanglocatie: 

Adres COA-opvanglocatie: 

 

 

Ander adres: 

 

 

Datum en opmerkingen vaccinatieanamnese 

 

Datum vaccinatieanamnese en -opdracht 

 

Opmerkingen (contra-indicaties, gemelli, geboortedatum veranderingen, medicatie etc.) 

 

 

 

 

 

 

Vaccinatiestatus 

 

Land van toediening:      

Ontvangen vaccins2 Datum3 Datum Datum Datum Datum 

Hepatitis B 

(als los vaccin toegediend) 
     

Hepatitis B 

(onderdeel van combi-

vaccin) 

     

Polio vaccin i.p.v. / 

o.p.v. 
     

DKTP-Hib-HepB      

DKT-Hib-HepB      

DKTP      

DKT      

DTP      

Hib      

Pneu      

BMR      

MenC      

HPV      

      

      

 

 
2 Wanneer geen vaccinatiebewijs aanwezig is, inventarisatie op basis van anamnese. 
3 Wanneer geen exacte vaccinatie data bekend zijn, fictieve data of leeftijdsmaand invullen.  

Sticker met NAW-gegevens, COA-zorgnummer V-nummer/BSN 
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Vaccinatieplan 
 

 

Vaccinatiemoment 

Plannen in maand 

en/of jaar 

(streefdatum)4 

 

Vaccin 

 

Vaccin 

 

Vaccin 

Moment X5     

X +  1    maand     

X + …..  maand     

X + ….   maand     

X + ….   maand     

X + ….   maand     

X + ….   maand     

X + ….   maand     

X + ….   maand     

Daarna reguliere  

4-jarige vaccinatie 

    

Daarna reguliere 

9-jarige 

groepsvaccinaties 

    

Daarna reguliere 

HPV- 

groepsvaccinaties 

    

   

Ondertekening jeugdarts 

 

Naam jeugdarts: 

 

E-mailadres: 

 

Telefoonnummer: 

 

COA-opvanglocatie, CB of inhaalspreekuur: 

 

Handtekening: 

 

 

                                                    

 
  

 
4 Als de streefdatum niet gehaald wordt, schuiven de vaccinaties in een serie op. Facultatieve kolom. 
5 Moment X = datum eerste vaccinatie van vaccinatieplan. 
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Bijlage – Voorbeeldplanning 

 

Hieronder wordt een voorbeeldplanning weergegeven voor een jongen geboren in 2013, moment X 

= datum 1e vaccinatie vaccinatieplan  

 

Interval 
Geplande 

datum 
Vaccin vaccin vaccin 

moment X 20-08-19 DKTP-Hib-HepB1 BMR1  

X + 1 maand 20-09-19 DKTP-Hib-HepB2 MenACWY  

X + 7 maand 20-03-20 DKTP-Hib-HepB3   

Daarna 

reguliere  

9-jarige 

vaccinaties 

2022 DTP BMR2  

Daarna 

reguliere HPV- 

vaccinaties 

n.v.t.    
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