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• De Gezondheidsraad (GR) adviseert het AstraZeneca-vaccin > 60

• GR adviseert om 16-18-jarigen met zeer verhoogd medisch risico te vaccineren met
BioNTech/Pfizer, en bij uitzondering met Moderna

• GR geeft in overweging om het prikinterval te verlengen tot 12 weken voor alle vaccins

• Één prik na doorgemaakte infectie met SARS-CoV-2 in afgelopen 6 maanden gestart

• Eerste levering Janssen (79.2000) is 12 april ontvangen

VACCINATIECAMPAGNE - UPDATE



VOORTGANG VACCINATIE
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• Bijna 4 miljoen prikken gezet

• Elke halve seconde een prik; ~ 700.000 prikken per week

• Komende weken gaat dat verder oplopen:
 2de helft mei : eerste prik voor iedereen boven 60 en medisch hoog-risicogroepen
 Begin juli : eerste prik voor iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil

• Alle partijen zijn inmiddels aan het vaccineren: GGD’s, huisartsen, instellingen, mobiele
teams van de huisartsenposten, ziekenhuizen, thuisvaccinatie

• Inzet vaccins: Op dit moment BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Janssen beoogd.
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VACCINATIEGRAAD

Bron: 
RIVM

Hoeveelheid vaccinaties per leeftijdsgroep 
(t/m 11 april 2021, vaccinaties thuiswonende ouderen bij ggd)

• 90-plus : 121.264 (61% volledig gevaccineerd)
• 85-89 jaar : 335.994 (70% volledig gevaccineerd)
• 80-84 jaar : 594.297 (59% volledig gevaccineerd)
• 75-79 jaar : 355.167 (worden nu uitgenodigd, inmiddels heeft 15% eerste prik)
• 70-74 jaar : 160.113 (worden nu uitgenodigd)
• 60-64 jaar : 707.989  (AZ, huisartsen)



VACCINATIE

impact AstraZeneca <60
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ADVIES GEZONDHEIDSRAAD

 De Gezondheidsraad adviseert het AstraZeneca-vaccin voor 60 +

 Deze groep willen we zo snel mogelijk beschermen tegen het coronavirus, en
het AstraZeneca-vaccin levert daar een belangrijke bijdrage aan

 Tot eind mei alle AstraZeneca nodig

ASTRAZENECA DEZE WEEK 

 Voorraad deze week ca. 23.000, zondag een levering van 140.000 vaccins

 Deze worden aan de huisartsen uitgeleverd voor vaccinatie 60-64-jarigen

UITVOERING VACCINATIE
ASTRAZENECA
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DOELGROEPEN

 Niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico < 60 jaar (ca. 700-1000 mensen)

 De selectie en uitnodiging van patiënten deze week via de huisartsen en de medisch specialisten

 Komende weken aan huis geprikt door thuisvaccinatie.nl met Moderna of Pfizer

 Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas <60 jaar (ca. 17.600 mensen)

 Worden deze week uitgenodigd door de huisarts voor een vaccinatie met Pfizer bij de GGD

 Na ontvangst uitnodiging kunnen zij zelf een afspraak maken bij de GGD

AANGEPASTE UITVOERING VACCINATIE (1)
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DOELGROEPEN

 Intramurale GGZ (ca 35.000 mensen)

 Intentie overgang op Janssen-vaccin voor < 65-jarige bewoners en zorgmedewerkers.

 AstraZeneca-vaccin dat niet wordt gebruikt gaat naar andere uitvoerders

 Ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact

 Intentie overgang op Janssen-vaccin voor eerder genodigde 35.0000 < 60-jarige

 AstraZeneca-vaccins in de ziekenhuizen wordt ingezet bij ziekenhuismedewerkers van 60+

 Medewerkers langdurige zorg

• 23.000 medewerkers krijgen nu BioNTech/Pfizer bij de GGD; vanaf zondag opnieuw uitgenodigd

• 60-65 medewerkers kunnen nieuwe afspraak maken bij GGD voor vaccinatie met AstraZeneca

AANGEPASTE UITVOERING VACCINATIE (2)
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DOELGROEPEN

 Thuiswonende 60 tot en met 64–jarige ouderen, zorgverlenende huisartsmedewerkers

 Thuiswonenden 60+ met syndroom van down; met BMI > 40 ; en niet mobielen, waaronder
ademhalingsgecompromitteerde personen met neurologische aandoeningen

 Zij krijgen AstraZeneca – tot eind mei alle AstraZeneca nodig

AANPAK

 Noordelijke provincies voor hele doelgroep vaccin ontvangen, prikken bij surplus door “naar boven”

 Huisartsen bezien of zij ook 65- en 66-jarigen meenemen in bestelling van vaccins (1955 en 1954)

 De provincies in het zuiden en midden van het land starten volgende 2 weken met uitnodigen van
thuiswonenden uit 1958, 1959 en 1960

 De intentie is dat alle 60+ half mei uitnodiging hebben gekregen voor eerste prik

UITVOERING VACCINATIE
HUISARTSEN >60
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EINDE
(detailsheets voorraad)
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Week 15
245k Minimale voorraad (3,3d)
520k Uit te rijden vaccins
487k Ontvangen vaccins

Week 16
186k Minimale voorraad (2,6d)
510k Uit te rijden vaccins
487k Ontvangen vaccins

Week 17
171k Minimale voorraad (2,1d)
501k Uit te rijden vaccins
489k Ontvangen vaccins

Week 18
99k Minimale voorraad (1,4d)
561k Uit te rijden vaccins
508k Ontvangen vaccins

Pfizer

~215 is drie dagen 
veiligheidsvoorraad
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Week 15
23k Minimale voorraad (3,8d)
20k Uit te rijden vaccins
143k Ontvangen vaccins

Week 16
23k Minimale voorraad (1,1d)
108k Uit te rijden vaccins
172k Ontvangen vaccins

Week 17
10k Minimale voorraad (0,2d)
254k Uit te rijden vaccins
491k Ontvangen vaccins

Week 18
74k Minimale voorraad (1,7d)
427k Uit te rijden vaccins
205k Ontvangen vaccins

AstraZeneca

Precieze leverdata af te stemmen met 
uitvoeringspartsners
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Week 15
36k Minimale voorraad (3,9d)
8,4k Uit te rijden vaccins
121k Ontvangen vaccins

Week 16
36k Minimale voorraad (3,9d)
97k Uit te rijden vaccins
0k Ontvangen vaccins

Week 17
W29k Minimale voorraad (1,6d)
32k Uit te rijden vaccins
131k Ontvangen vaccins

Week 18
38k Minimale voorraad (1,9d)
122k Uit te rijden vaccins
0k Ontvangen vaccins

Moderna

Precieze leverdata af te stemmen met 
uitvoeringspartsners



EINDE
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