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Id Stapnr Preventiestap Resultaat vervolg

stap 

Toelichting

1 1 Indiceren Zekere indicatie 3 De patiënt heeft een indicatie waarbij die zeker in 

aanmerking komt voor de griepvaccinatie (bv. leeftijd of 

ICPC met specificiteit 3)

2 1 Indiceren Mogelijke 

indicatie

2 De patiënt heeft een mogelijke indicatie voor 

griepvaccinatie (bv. een ICPC met specificiteit 1 of 2)

3 2 Beoordelen In aanmerking 3 Na beoordeling op basis van een mogelijke indicatie 

heeft de huisarts besloten dat deze patiënt inderdaad in 

aanmerking komt voor de griepvaccinatie

4 2 Beoordelen Niet in 

aanmerking

1 Na beoordeling op basis van een mogelijke indicatie 

heeft de huisarts besloten dat deze patiënt alsnog NIET 

in aanmerking komt voor de griepvaccinatie

5 3 Uitnodigen Uitgenodigd 4 De patiënt is uitgenodigd voor de griepvaccinatie.

6 4 Griepvaccinatie Gevaccineerd 1 De patiënt heeft de griepvaccinatie ontvangen. Het kan 

gaan om een enkele griepvaccinatie of een geïndiceerde 

tweede vaccinatie.

7 5 Indiceren voor 

tweede 

griepvaccinatie

Tweede 

vaccinatie 

mogelijk nodig

6 De patiënt komt mogelijk in aanmerking voor tweede 

vaccinatie.

8 6 Beoordelen voor 

tweede 

griepvaccinatie

Tweede 

vaccinatie nodig

3 Na beoordeling heeft de huisarts besloten dat deze 

patiënt inderdaad in aanmerkong komt voor een tweede 

griepvaccinatie.

9 6 Beoordelen voor 

tweede 

griepvaccinatie

Geen tweede 

vaccinatie nodig

1 Na beoordeling heeft de huisarts besloten dat deze 

patiënt NIET in aanmerking komt voor een tweede 

griepvaccinatie.

10 7 Respons patiënt Afgemeld 1 De patiënt heeft zich eenmalig afgemeld voor de 

griepvaccinatie.

11 7 Respons patiënt Weigeraar 1 De patiënt wil niet deelnemen aan het 

preventieprogramma. 

12 8 Vaststellen 'no 

show'

Geen reactie 1 De patiënt is niet komen opdagen voor de griepvaccinatie 

en de huisarts heeft beoordeeld dat verdere actie om de 

patiënt te vaccineren niet nodig is.

13 9 Beoordeling of 

herinnering 

gewenst is

Herinnering 

gewenst

10 De patiënt is niet komen opdagen voor de griepvaccinatie 

en de huisarts heeft beoordeeld dat de patiënt een 

herinnering moet krijgen.

14 10 Herinneren Herinnering 

toegezonden

4 De patiënt is opnieuw benaderd om voor de 

griepvaccinatie te komen.


