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Stapnr Preventiestap Resultaat Vervolgstap Toelichting 

1 Indiceren Indicatie 2 De patiënt heeft een leeftijdsindicatie voor PPV23 en heeft volgens de 
medicatiehistorie van het HIS de afgelopen 2 jaar geen PPV23 toegediend gekregen. 

2 Beoordelen In aanmerking 3 De huisarts constateert geen reden om de patiënt uit te sluiten van de PPV23. 

2 Beoordelen Uitgesloten 1 De huisarts constateert een reden om de patiënt uit te sluiten van het programma, 
bijvoorbeeld vanwege een overgevoeligheid, of vanwege toediening van de 
vaccinatie door de medisch specialist.  

2 Beoordelen In aanmerking voor 
uitgestelde 
vaccinatie 

3 De huisarts constateert dat de patiënt weliswaar in aanmerking komt voor vaccinatie, 
maar dan wel op een later moment tijdens hetzelfde vaccinatiejaar. Bijvoorbeeld 
vanwege chemotherapie of een recente PCV13. 

2 Beoordelen Onbekend 2 De uitkomst van de beoordeling is onbekend of onzeker. 

3 Uitnodigen Uitgenodigd 4 De patiënt is een uitnodiging gestuurd. 

4 Vaccinatie Gevaccineerd 1 De patiënt heeft de vaccinatie ontvangen, en komt over 5 jaar opnieuw in 
aanmerking wanneer de leeftijdsindicatie van toepassing is. 

5 Respons patiënt Afgemeld 1 De patiënt heeft zich eenmalig afgemeld voor de vaccinatie. 

5 Respons patiënt Uitgesteld 4 De patiënt geeft door dat hij in aanmerking komt voor een uitgestelde vaccinatie. 

5 Respons patiënt Weigeraar 1 De patiënt geeft door dat hij de vaccinatie weigert. 

6 Vaststellen ‘no show’ Geen reactie 1 De patiënt is niet komen opdagen voor de vaccinatie en de huisarts heeft beoordeeld 
dat verdere actie om de patiënt te vaccineren niet nodig is. 

7 Beoordelen of 
herinnering gewenst is 

Herinnering 
gewenst 

8 De patiënt is niet komen opdagen voor de vaccinatie en de huisarts heeft beoordeeld 
dat de patiënt een herinnering moet krijgen. 

8 Herinnering sturen Herinnering 
gestuurd 

4 De patiënt is opnieuw uitgenodigd voor de PPV23. 

 
 


