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Uitgangspunten boostercampagne
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Alle 18+’ers in Nederland een boosterprik uiterlijk in 2e helft van januari 2022

 Booster jongeren (12 t/m 17 jaar) vooralsnog buiten scope

 Interval van min. 3 maanden na laatste vaccinatie of COVID-infectie

 Registratie op orde (ook van belang voor DCC en CTB)

 Vaccineren met mRNA-vaccins, heteroloog vaccineren mogelijk



3e prik immuungecompromitteerden 128.000
Cijfers tot nu toe (t/m 19 dec)
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Instellingen met medische dienst
(incl. medewerkers)

Ziekenhuismedewerkers & 
Ambulance & HA personeel

Mobiele mensen

Instellingen zonder medische dienst

Niet mobiele thuiswonenden

#Boostervaccinaties

1.337k

#Afspraken / aanmeldingen  

bestellingen /  leveringen

240k1

232k2

1 De eerste instellingen zijn 24-11 begonnen met vaccineren. Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. Dit is incl. geregistreerde zorgmedewerkers bij instellingen. 

2 Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. 

3 Onder andere Defensie.     

4 Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. 

>1.829k

#Afspraken: 1.708k

#Leveringen: 408k

#Leveringen: 348k

Geboortejaar 

genodigd

1961 en eerder

6k #Aanmeldingen: 52k

339 #Aanmeldingen: 22.5k

Overige partijen3 #Leveringen: 43k... 14k4



Versnelling boostercampagne NL 

voor mobiele 18+’ers
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Boosteroffensief vanaf 13 december 2021 tot tweede helft januari 2022

Totaal aantal gerechtigden 
18+ in NL

ca. 12.100.000

ca. 9.171.000

Over te prikken vanaf 20 december 2021 
voorbij de 3e maand bij 100 % opkomst

doorloopsnelheid

Groepsgrootte

Cijfers opgave

Over te prikken vanaf 20 december 2021 voorbij de 
3e maand bij 80% opkomst

ca. 7.336.800

Al geprikt 

ca. 1.829.000
(t/m 19-12)

ca. 500.000*

Nog niet aan de beurt, 
korter dan 3 mnd interval

** Dit zijn mensen die onlangs COVID hebben gehad of zullen krijgen en daardoor niet meer in aanmerking komen voor hun booster vanwege een te korte interval (mensen die in tussen half oktober en 23 
jan. (tot. 13 weken) COVID hebben gehad / voorspeld zijn te krijgen – inschatting ca. 600.000

600.000**

Recent COVID 
doorgemaakt of nog 

door te maken

* Mensen die afgelopen 2 maanden zijn geprikt: 400.000 1e of 2e prik + 100.000 3e prik (IG)

Te prikken 18+



Versnelling 60+
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ca. 4.300.000

Totaal aantal 60+

Zoveel mogelijk 60+’ers een boostervaccinatie in 2021

60+ met afspraak

ca. 1.709.000

60+ met afspraak 
in januari 2021

ca. 320.000

60+ al gevaccineerd – incl. 
instellingen en niet mobiele 

thuiswonenden

ca. 1.428.000

Versnelling 60+:

 60+ zonder afspraak opnieuw opgeroepen om een afspraak te maken voor 31 december

 60+ met afspraken in januari verplaatsen naar voor 31 december 2021, te beginnen bij de laatsten
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Vaste locaties
+ satelliet locaties

 100 vaste locaties en 
40 sateliet locaties

 Er zijn 13 XXL 
locaties met meer dan 
12 priklijnen

Met de huidige infrastructuur en verruiming van openingstijden 
is de opgave haalbaar

Capaciteit

 Enorme groei nodig van personeel met hulp van o.a. het 
Rode Kruis, Defensie, MBO/HBO studenten, 
ziekenhuispersoneel, huisartsen etc.
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+

Week Prognose

51 1.000.000

52 1.400.000

1 1.600.000

2 1.600.000

3 1.600.000

4 1.600.000

totaal 8.800.000

Prikken per week

Locaties

Opschaling vaccineren



Planning en toeleiding

Hybride toeleiding:

 Massacampagne via media

 Selectieve oproepen via sms
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 Op 14 december waren alle 60+’ers opgeroepen via media

 Op 20 december zijn de eerste 60-’ers opgeroepen via media

 Gemiddeld roepen we twee geboortejaren per dag op, afhankelijk van open slots

 Geboortejaar 2003 (18+) roepen we uiterlijk vrijdag 7 januari 2022 als laatste op



Opgave huidige boostercampagne bij GGD
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 Zo veel mogelijk 60+’ers een boostervaccinatie nog in 2021

 Alle 18+’ers een boostervaccinatie aangeboden in de 2de helft van januari 2022

 Uiterlijk 7 januari 2022 zijn alle 18+’ers uitgenodigd voor boostervaccinatie

 We rekenen met 100% opkomst voor de boostervaccinatie 

 Publiekscampagne - stimuleren om boostervaccinatie te halen & gedrag over uitnodigen en 
afspraak plannen, nadruk op digitaal portaal

 Daarnaast dringende oproep om je 1e of 2e vaccinatie te halen



Versnelling boostercampagne 

voor andere doelgroepen



Zorginstellingen met medische dienst
* inclusief spikkellocaties waar medische dienst prikt

Uitvoerder zorginstelling met medische 
dienst
*mobiele bewoners ook welkom bij GGD

12

Ca. 800 instellingen
Ca. 155.000 bewoners

• Bijna alle bewoners met interval van minimaal 6 maanden zijn gevaccineerd 

• Voor interval van minimaal 3 maanden wordt nu planning gemaakt

→ Registraties lopen achter, het belang hiervan is nogmaals onder de aandacht gebracht
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Kwetsbare bewoners in instellingen eveneens zo veel mogelijk versnellen 

Zorginstellingen zonder medische 
dienst
* inclusief GGZ instellingen

Uitvoerder GGD’en
*mobiele bewoners ook welkom bij 
GGD

Ca. 7.000 – 10.000 instellingen
Ca. 110.000 bewoners

 Zoveel mogelijk mobiele bewoners naar de GGD

 Huisartsen helpen mee, onder regie van de GGD’en, met het vaccineren van de 
bewoners in instellingen zonder medische dienst

 Andere versnellingsmogelijkheden worden nog onderzocht



Niet mobiele thuiswonenden 18+
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Ca. 35.000 personen

 Op dit moment hebben 22.500 mensen zich aangemeld bij de GGD

 20 GGD regio’s zijn gestart en er zijn inmiddels meer dan 300 mensen gevaccineerd 

 Niet-mobiele thuiswonenden toch naar de GGD

 Huisartsen helpen mee, onder regie van de GGD’en, met het vaccineren van niet mobiele 

thuiswonenden

 Andere versnellingsmogelijkheden worden nog onderzocht

Uitvoerder GGD’en

Kwetsbare bewoners in instellingen eveneens zo veel mogelijk versnellen 



Zorgmedewerkers Nederland (3 routes)
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Uitvoerder 
ziekenhuizen & 
GGD

 Ziekenhuizen, ambulance personeel en huisartsen en HA personeel

 Zorgmedewerkers in instellingen met medische dienst

 Zorgmedewerkers via de GGD

– Uitnodiging via werkgever, zorgmedewerkers melden zich via een aparte route aan 

bij de GGD’en

– Via SMS worden zorgmedewerkers opgeroepen om een afspraak te maken, ze 

worden toegeleid naar openstaande slots bij de GGD’en

Ca. 300.000 ziekenhuispersoneel
Ca. 7.000 ambulancepersoneel
Ca. 35.000 huisartsen

Ca. 700.000 overige 
zorgmedewerkers1

1 Deel wordt in instellingen gevaccineerd, gezamenlijk met de bewoners, een deel van de zorgmedewerkers valt in de 60+ doelgroep



BES / CAS eilanden
Uitvoerder lokale 
GGD
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Ca. 303.000 personen

 De CAS-eilanden en Bonaire zijn gestart met boostercampagne voor 60+, bewoners 

van zorginstellingen en zorgmedewerkers

 CAS-eilanden en Bonaire zijn boostercampagne aan het versnellen

 Hoge bereidheid voor booster op Aruba en Curaçao

 Saba en Sint Eustatius zijn gestart met de boostercampagne voor alle 60+

 Saba gaat 60- boosteren zodra zij Pfizer vaccins hebben ontvangen, gepland week 52

 Sint Eustatius gaan 60- boosteren vanaf 3 januari 2022



Voorraden vaccins, 
spuiten & naalden 
boostercampagne



Voorraad 20-Dec Totaal
(voorraad + bevestigd)

Moderna
halve dosering*

Pfizer 

3.0 mio

5.1 mio

Niets bevestigd

2,0 mio
(in week 1 t/m 4)

Leveringen Jan
(bevestigd) 

3.0 mio

7.1 mio

Totaal 
mRNA

8.1 mio 2,0 mio 10.1 mio

Voorraden

Voldoende vaccins, spuiten en naalden voor volledige boostercampagne

Alle 18+’ers die in aanmerking komen voor de booster (primaire serie gehad)

Boostervaccins al in het veld (uitgereden)

Benodigd aantal boostervaccins (uit te rijden)

Beschikbaar boostervaccin tot en met eind week 4 2022 (exclusief Janssen)

Resterende voorraad

12.1 Mio

~2.9 Mio

~9.2 Mio

~10.1 Mio

~ 0,9 Mio
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 Extra (3 mio) spuiten en naalden 
aangekocht, deze worden eind 
december geleverd;

 Geen tekorten bij optreknaalden, 
optrekspuiten en diluent.

Spuiten en naalden




