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Vaccinatieproces GGD

`

1. Allocatie

Bijsturing allocatie roosterslots o.b.v. 

afspraken

2. Verdeling 3. Locatie 4. Afspraken 7. Monitoring

Vaccin-allocatie aan 

GGD door RIVM

Verdeling per GGD-

regio

Via verdeelsleutel 

allocatie van 

roosterslots naar 

regio’s

Locatieplanning

GGD’en verdelen 

roosterslots over 

locaties in de regio

Afspraken 

Uitnodigen (RIVM)

+ 

Afspraak maken 

Monitoring van 

vulling van 

roosterslots met 

afspraken

Toekenning extra 

roosterslots aan ‘volle’ 

regio’s

5. Levering

Levering 

Levering van vaccin 

aan locaties door 

RIVM op basis van 

afspraken

6. Vaccineren

Vaccineren 

Prik zetten op locatie
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1. Leveringen vaccins

Aansluiten op 

verwachte 

leveringen 

van vaccins

3. Locatie infrastructuur

15 minuten 

wachtruimte

2. (Medisch) personeel

Werving en 

opleiding grote 

aantallen in 

korte 

doorlooptijd

4. Afspraak & Systemen

(Piek) systeem-

capaciteit

Opschaling vaccineren

JulJun AugAprMar Mei

(x 1.000)
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+175%
+114%

Bijstelling ambitie Q2

Ambitie Q1

Infrastructuur vaccinatiecapaciteit GGD
Aantallen per week (x1.000, afgerond) in de betreffende maand Belangrijkste aandachtspunten

3

Aantal vaccinaties GGD

Vorige week Deze week Volgende week

325.000 450.000 500.000



140 locaties in mei, 

waarvan 42 XL locaties

30.000 medewerkers

Vaccinatielocaties GGD’en

Huidig aantal locaties - 104 Opschaling locaties

Zo grootschalig als nodig, zo 

fijnmazig als kan!
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Meer prikken per uur,

door slimme inrichting



Gemaakte afspraken GGD vaccinatielocaties

Online

Via coronavaccinatie-afspraak.nl indien men behoort 

tot het uitgenodigde leeftijdscohort.

Na aankondiging op vrijdag dat mensen geboren in of 

vóór 1951 een afspraak konden maken, zijn er 720.000

afspraken gemaakt in het weekend, waarvan 2/3 online.

Callcenter

Via callcenter, na het ontvangen van brief.

• 9.500 medewerkers beantwoorden wekelijks

gemiddeld 400.000 telefoontjes

• Zij maken wekelijks 200.000 1e afspraken

Nieuwe afspraken en roosterplekken
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Wat is surplus?

“Dit zijn de opgetrokken spuiten uit de laatste aangebroken vial die op de dag die niet meer nodig zijn voor geplande afspraken van die

dag op de betreffende locatie.”

Bij BioNTech/Pfizer met 6 spuiten per vial, gemiddeld 2 a 3 per dag surplus. Bij AstraZeneca gemiddeld 5 per dag.

Uitgangspunten

• Er wordt geen vaccin verspild en ongebruikt gelaten.

• Door zorgvuldige planning slechts één laatste vial, door samenwerking en bijvoorbeeld afspraken van de volgende dag nog uit te nodigen

wordt surplus geminimaliseerd.

• Inzet doelgroepen conform of dichtbij de geldende vaccinatiestrategie.

Dat vraagt

• Flexibiliteit van de te vaccineren persoon;

• Geen recht op surplus-vaccinatie;

• Afwachten of je aan de beurt komt.
.

Omgaan met surplus
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